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RESUMO 

 

 

Este trabalho é uma autoetnografia que relata a história do autor na implantação dos 

Hipermercados Extra, no início da década de 1990, como uma rede de Discount, bem como 

reflete sobre as ações e decisões que possibilitaram tal implantação. A escolha pelo método 

autoetnográfico permite que o relato seja feito de forma mais aprofundada, pois são 

observações e lembranças refletidas pelo próprio autor, que, à época, teve ação determinante 

para que se chegasse a um resultado de sucesso. Essa experiência vivida há quase trinta anos 

está refletida à luz das literaturas acadêmicas mais recentes. O trabalho utiliza, além da 

memória do autor, material de mídia impressa em arquivo próprio de seu site1 e arquivos de 

meios de comunicação. A presente pesquisa também discute o ponto de vista do autor sobre o 

estabelecimento de parcerias com fornecedores, assim como a literatura existente sobre vender 

mais barato. Conclui-se que o Discount no varejo alimentar é o modelo de gestão que mais 

cresce no mundo, e que a pergunta “Como vender mais barato sempre?” se mantém relevante 

no Brasil com os atacarejos. Por fim, sugere-se que hoje, com o Big Data e Analytics, estudos 

e aplicações práticas mais abrangentes são bastante viáveis e podem ser realizadas. 

 

Palavras-chave: Varejo alimentar. Discount. Atacarejo. Estratégias de precificação. Mais 

barato. Extra Hipermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Disponível em: www.escudeiro.com.br/memorias. 

http://www.escudeiro.com.br/memorias


 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work is an autoethnography which reports the story of its author in the implementation of 

Hipermercados Extra as a discount network in the early 1990s, as well as it reflects on the 

actions and decisions which made such implementation possible. The autoethnographic 

method allows a more in-depth account, since it brings the observations and recollections 

reflected by the author himself, who at that time played a decisive role in order to achieve a 

successful outcome. This experience of decades ago is reflected in the light of the latest 

academic literature. Besides the author's memory, this work makes use of print media from the 

author’s private files. This research also discusses the author's point of view on establishing 

partnerships with suppliers, as well as the existing literature on selling at the lowest price. It 

concludes that Discount in food retail is the fastest growing management model in the world, 

and the question ‘how to always sell at the cheapest price’ remains relevant in Brazil, with the 

growth of the ‘atacarejos’. Finally, it suggests that nowadays, with Big Data and Analytics, 

more studies and practical applications are quite feasible and should be accomplishable. 

 

Keywords: Food retail. Discount. Atacarejo. Pricing strategies. Cheaper. Hipermercados 

Extra. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em meio a tantos altos e baixos da economia brasileira nos últimos 40 anos, a competição de 

preços no varejo alimentar fez de algumas marcas as campeãs temporárias em vendas, e 

terminou com outras tantas por insolvência, fusão ou aquisição.  

A inflação, os diversos planos econômicos e a criação do Real foram parte importante dessa 

jornada, para poder transformar cada crise em uma oportunidade de crescimento das vendas. 

(MARTINS, 2016). Nesse período, muitas pequenas redes foram adquiridas por outras 

nacionais, ou pelas internacionais. Algumas que vieram para o Brasil, e já se foram, como 

Ahold, Jerônimo Martins, Sonae, Walmart (vendida), e outras que se estabeleceram, como 

Carrefour, Casino e Cencosud. Enquanto todos priorizavam cortes de custos, a oportunidade 

era tomar participação de mercado dos outros. 

Em 2018, o setor supermercadista brasileiro representou 5,2% do PIB, encerrando o ano com 

89,6 mil lojas e 1,853 milhão de funcionários. Os dados são da 42ª edição da pesquisa Ranking 

ABRAS/SuperHiper, feita pelo Departamento de Economia da Associação Brasileira de 

Supermercados em parceria com a Nielsen. Apesar dessa representatividade na economia 

brasileira, existem poucas publicações sobre a gestão específica no varejo alimentar brasileiro. 

O crescimento acelerado do modelo atacarejo, nos dias de hoje, com ênfase estratégica do preço 

baixo, confirma que as experiências profissionais vividas pelo autor, que sempre se destacou 

profissionalmente pelo alto volume de vendas pelas empresas que passou, por vender mais 

barato, tem importância para o estudo desse fenômeno pouco estudado no Brasil, e que deveria 

ser relatado. 

O objetivo desse relato é apresentar uma experiência vivida de implementação do modelo 

Discount no Hipermercado Extra. Por isso, com uma metodologia não muito utilizada nas 

pesquisas de gestão, a autoetnografia é um relato e reflexão sobre a utilização da estratégia de 

preço baixo, para aumentar o volume de vendas e conseguir resultados que transformaram o 

Extra na divisão do Grupo Pão de Açúcar que mais cresceu nas décadas de 1990 e 2000, 

reconhecida por vender “Mais Barato, Mais Barato”. As estratégias de preço, muito estudadas 

no mundo (FASSNACHT; EL HUSSEINI, 2013) reúnem na EDLP (Every Day Low Price) e 

no Hi-Lo (Hi Low) as maiores citações de aplicações para o varejo alimentar, porém não há 

nenhum estudo mais profundo ou relato feito no varejo alimentar brasileiro.  

Este trabalho está organizado em seis seções, divididas da seguinte forma: nesta primeira, 

consta a introdução sobre o tema e sua importância. A segunda seção apresenta a metodologia 

utilizada e o referencial teórico sobre essa metodologia. A terceira parte trata de como se 
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desenvolveu o trabalho. A quarta seção traz o relato e a reflexão em si, e na quinta, uma 

discussão sobre precificação e o vender mais barato.  

Por fim, refletindo a experiência vivida há quase 30 anos e observando o varejo atual,  verifica-

se o crescimento que o Discount tem conseguido no mundo, especialmente as redes Costco, 

Lidl e Aldi, que já figuram entre os dez maiores varejistas do mundo. O Discount no Brasil, 

primeiramente implantado nos hipermercados, passou a ser a estratégia do formato chamado 

atacarejo, com o apelo dos preços baixos. Recentemente, os atacarejos começam a aumentar 

suas margens, colocando em risco o modelo que vem sendo seguido à risca  pelo exemplo da 

própria Costco, que mantém praticamente fixas suas margens há muitos anos e hoje é a segunda 

maior varejista do mundo. É sugerido que atualmente, com Big Data e Analytics, o Discount 

seja mais estudado e  experimentado. 
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2 AUTOETNOGRAFIA E REFLEXIVIDADE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO 

MODELO EDLP  

 

 

Seria impossível para um gestor no varejo alimentar, em meio a um mercado supercompetitivo, 

com a rapidez na qual decisões diárias sobre sortimento, preço, comunicação e muitas outras 

questões devem ser tomadas, refletir simultaneamente sobre cada uma delas, e ainda relatar 

tudo isso para estudos em gestão. Seria também extremamente complexo que uma pessoa 

externa ao ambiente pudesse observar ou entrevistar alguém para que, aí então, o relato pudesse 

ser produzido.  

Para conhecer o que envolve os parâmetros das decisões intuitivas e subjetivas, faz-se 

necessário usar os recursos da memória, bem como alguns outros registros como anotações, 

mídias etc., que auxiliem na lembrança e, a partir daí, a reflexão sobre tudo aquilo que ocorreu 

(ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 2011). 

Observa-se o mundo empresarial e seus participantes, na importante tomada de decisões, em 

um mercado cada vez mais veloz e ultracompetitivo. Entretanto, pouco pode ser lido ou 

estudado sobre tais decisões, visto que os processos que as embasam, em sua grande maioria, 

envolvem subjetividade e experiências não relatadas, e consequentemente não publicadas por 

conterem informações de caráter sigiloso das estratégias das empresas. Em uma autoetnografia, 

é provável que tais informações sejam relatadas, o que poderia representar uma valiosa 

contribuição para os pesquisadores com vistas ao desenvolvimento teórico do setor.  

A autoetnografia muda a relação entre o observador e o objeto da pesquisa, valorizando a 

experiência pessoal do autor como forma de contribuir com a evolução das teorias. Não é 

puramente uma autobiografia, porque não trata apenas de contar uma história de vida, mas um 

refletir, à luz do conhecimento, e no amadurecimento adquirido nos anos que se passaram, 

utilizando-se das teorias e literaturas existentes para pesquisa, de forma que se consiga 

transmitir novas interpretações e visões (ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 2011). 

A autoetnografia também não é só uma etnografia, porque não se trata somente do relato de 

um pesquisador não participante do evento que tende a não obter os motivos mais profundos 

das experiências. Mesmo um etnógrafo, dedicando-se meses à sua pesquisa, ainda teria um 

conhecimento limitado em relação a quem viveu a situação estudada. O que acontece é a 

reflexividade na combinação da experiência vivida e a teoria (ALVESSON, 2003). 

Na reflexividade, a interpretação é o foco principal do trabalho de pesquisa, sendo necessário 

que se leve em consideração os pressupostos teóricos. Na reflexão, podemos interpretar os fatos 

sobre vários pontos de vista (ALVESSON; SKOLDBERG, 2000). 
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A obrigação do pesquisador é relacionar as lembranças e experiências da época com a cultura 

atual. Conforme amadurecemos, nossa relação com o passado também vai se modificando. 

Jones, Adams e Ellis (2013) sugerem que a autoetnografia seja escrita com diferentes 

distinções: (1) imaginativa-criativa: inovadora e experimental, utiliza poesias e diálogos 

performáticos dos próprios pesquisadores; (2) confessional-emotiva: expõe detalhes para 

emocionar os leitores; (3) realista-descritiva: descreve a experiência do pesquisador por meio 

de uma narrativa, fazendo com que o leitor construa em sua mente a imagem do texto; (4) 

analítico-interpretativa: abordagem mais acadêmica, que compreende análise e interpretação 

(JONES; ADAMS; ELIS, 2013). 

A escolha e utilização da autoetnografia analítica-interpretativa, então, permite relatar e 

analisar os momentos vividos nas decisões que resultaram no crescimento e sucesso de uma 

marca. 

Apesar de muitas vezes parecer uma autobiografia, a pesquisa não trata do pesquisador, mas 

sim sobre suas experiências. A autoetnografia pode incentivar que experiências profissionais 

possam ser relatadas de forma analítica e colocadas à disposição da comunidade para a 

continuidade dos estudos ou mesmo para a utilização prática por outros administradores.  

Eu não poderia produzir uma etnografia, pois sendo o principal partícipe dessa história, seria 

difícil me posicionar como um observador externo. Afinal, aqui é relatada minha participação 

e contribuição: minha presença autêntica, a realidade da história, a interpretação e a construção 

de importantes conhecimentos.  

Essa experiência pessoal é bastante diferente do que simplesmente ler as teorias existentes, 

porque na realidade todas as emoções e reações vividas interferem diretamente nas decisões 

tomadas e que resultam em diversas situações para diferentes gestores. Se não fosse assim, e 

todos seguissem ipsis litteris a literatura da administração, não haveria resultados distintos. 

Utilizar a autoetnografia permite transmitir todo o ambiente que vivenciei, nos momentos em 

que fui o gestor do nascimento de uma rede de hipermercados, porque escolhi os caminhos que 

quis seguir.  

Utilizar-se da reflexividade me permitiu estar mais perto da realidade e me afastar, o máximo 

possível, da opinião que eu possa ter hoje sobre a realidade acontecida – o olhar para o passado, 

lembrar e refletir sobre a realidade da época e apreciar essa realidade perante a literatura 

existente hoje.  

Segundo Enzo Colombo (2016), na reflexividade moderna podem ser observadas três 

tendências de narrativa: a metodológica, a romântica e a crítica. A reflexividade metodológica 

procura esconder o autor, trazendo uma narrativa realista sem distorções (é a que se identifica 
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melhor com a escrita científica pura, mas acaba conflitando com um relato autoetnográfico). A 

reflexividade romântica é o estilo em que o autor aparece claramente dando veracidade à 

narrativa, confessando suas ações, buscando no mais íntimo, ou subconsciente, razões para as 

suas ações. E a reflexividade crítica, quando não se trata de um simples autor narrando, mas 

sim de um “expert” com suas competências. A reflexividade crítica está bastante presente na 

escrita das Ciências Sociais e Humanas. Esse, então, foi o caminho que encontrei para poder 

relatar essa experiência de tal forma que ela pudesse ser mais estudada, e principalmente 

reproduzida, já que ela obteve grande sucesso. 

As estratégias aprendidas na prática, em minhas experiências anteriores, – Carrefour e Cândia 

Supermercados –, foram na prática o que agora relato e reflito à luz dos artigos sobre EDLP 

(Every Day Low Price) e Hi-Lo (também chamada por alguns autores de estratégia PROMO), 

praticamente assuntos mais estudados posteriormente, mas que parecem refletir o que pratiquei, 

apenas com a diferença de que, no meu caso, não foram experiências, mas sim a prática real e 

comprovada do sucesso. Uma definição simplista para a estratégia EDLP é a de manter, de 

forma constante, os preços baixos, tentando mostrar à clientela que ela pode comprar 

tranquilamente pois pagará mais barato. Já a estratégia Hi-Lo, é a que atinge mais os caçadores 

de oferta, que ficam atrás de folhetos para ir a vários lugares para compor suas compras.   

Não existem experiências conclusivas sobre EDLP, porque, afinal, testar hipóteses reduzindo 

os preços de uma loja inteira, e aguardar para constatar se a venda sobe e o resultado vem, não 

é algo muito simples. A maioria dos experimentos considera apenas algumas lojas e um número 

limitado de categorias em uma das lojas. Por isso, ao final, todas sugerem um aprofundamento 

em pesquisas futuras. Em EDLP, Hi-Lo e Margin Arithmetic (HOCH; DRÈZE; PURK, 1994) 

encontrei a melhor experiência publicada, de fato, e que cita que raramente encontra-se a 

prática de EDLP pura.   

Sobre as estratégias de preço no varejo, não existe uma compreensão única. Em EDLP versus 

Hi-Lo pricing strategies in retailing - a state of the art article (FASSNACHT; EL HUSSEINI, 

2013), os autores fazem uma revisão da literatura em que todos os estudos relevantes sobre 

estratégia de preços foram analisados, sendo listados mais de vinte diferentes definições, 

conforme a tabela que consta no Anexo A. 
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Além disso, relacionam-se fatores que influenciam diretamente a política de preços. São dez 

fatores referentes a consumidores, e quatro referentes à loja. Os autores chegaram à conclusão 

que os dois fatores mais importantes são os preços dos concorrentes e a frequência de suas 

ofertas.  

A questão é que quando se busca escolher a melhor estratégia, existem muitas outras variáveis, 

exigindo um aprofundamento no conhecimento do cliente target da loja ou empresa: distância 

da loja, momento da compra, gênero do cliente, preferência da marca, entre outras 

características que influenciam a propensão do cliente por optar por uma loja que pratica EDLP 

ou Hi-Lo (PECHTL, 2004). 
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3 O ESTUDO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido no 1º semestre de 2019, tendo como base o período em que 

dirigi a divisão Extra Hipermercados do Grupo Pão de Açúcar, entre 1992 – logo após a quase 

quebra do Grupo Pão de Açúcar – até novembro de 1995, subsequente à abertura de capital.  

Além da graduação em Marketing pela ESPM, em 1981, minhas experiências anteriores a esse 

período propiciaram a expertise para assumir a direção executiva da divisão Extra: o contato 

com pesquisa como auxiliar de mídia na Santos & Santos Publicidade e na Artplan Publicidade, 

o planejamento de mídia na JWT, o conhecimento do “chão de loja” e o aprofundamento do 

conhecimento do consumidor, de estagiário à gerente de mercearia no Carrefour, gerente de 

vendas na Grow e diretor comercial e marketing no Supermercado Cândia.   

A opção pela autoetnografia foi definida após pesquisa entre os métodos qualitativos por ser a 

melhor forma de relatar uma experiência de gestão exitosa, refletindo anos depois à luz da 

literatura acadêmica.   

Logo no primeiro parágrafo do artigo The Role of Anthropology in Retailing: An 

Autoethnographic Case Study, McClendon Sr. escreve: “Aqueles que compartilham as mesmas 

experiências práticas de negócios como eu, podem aprender como operações diárias de 

negócios podem ser estudadas, desenvolvidas e geridas.” (MCCLENDON SR., 2010, p.89). 

Em Methodology for Close up Studies: Struggling with Closeness and Closure, Mats Alvesson 

defende o uso da autoetnografia em comparação com entrevistas e com a simples etnografia 

(ALVESSON, 2003).  

Escolhido o método, o processo de desenvolvimento desse trabalho se deu por meio da 

memória, de reflexão e de todo material da mídia escrita que eu mantinha, o que me auxiliou 

para as consultas. 

Inicialmente, redigi sem regras ou parâmetros um rascunho daquilo que havia acontecido ano 

a ano, de tal forma que à medida que eu escrevia, os fatos e acontecimentos vinham à tona em 

minha memória. Procurava lembrar de cada detalhe e buscar informações em minhas próprias 

recordações, enquanto observava a história como se tivesse ocorrido com outra pessoa. 

Em uma segunda etapa, li parágrafo por parágrafo, refletindo sobre os detalhes de tudo o que 

havia acontecido, naquilo que cada ação resultou, e de que forma aquilo acabou contribuindo 

para o resultado de sucesso alcançado. 

Em uma terceira etapa, busquei na literatura conceitos já estudados e que eu tinha utilizadonos, 

mesmo que de forma empírica, podendo contribuir para uma avaliação mais apurada de cada 

ação e consequentemente de cada resultado.  
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Nos artigos que pesquisei, encontrei diversos experimentos quanto às estratégias utilizadas, 

mas todas com muitas variáveis não testadas, em função de sua complexidade e quase infinitas 

hipóteses, se considerarmos possibilidades de estratégia de preços, produto a produto. 

Por último, numa reflexão geral como conclusão, apresento minha visão: de que forma tudo 

isso pode ser reproduzido e estudado, com mais refinamento em função das diversas 

ferramentas tecnológicas disponibilizadas nos dias de hoje. 
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4 AUTORREFLEXÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO HIPERMERCADO 

EXTRA NO MODELO Discount 

 

 

4.1 Minha contratação e minha missão 

 

O Grupo Pão de Açúcar, apresentado como a segunda maior empresa de supermercados do 

Brasil, em 2018, no ranking elaborado pela Nielsen e publicado pela Revista SuperHiper, 

edição de abril de 2019, inaugurou seu primeiro supermercado em 1959, em São Paulo.  

Nesses 60 anos de história, passou por diversos momentos de crise e de sucesso. Uma parte 

importante da história foi uma reestruturação a partir de 1990 até a abertura de capital em 1995. 

Entre 1990 e 1991, a empresa teve que fechar cerca de 300 lojas e cortar cerca de 28.000 

funcionários, pois estava a ponto da insolvência. 

Na busca por retomar as vendas, algumas lojas de tamanho maior, denominadas Jumbo, 

começaram a ser chamadas de Jumbo Extra, em uma tentativa de reposicionamento, mudando 

a gestão para o mesmo modelo adotado à época, pelo Carrefour, descentralizando toda gestão 

desses hipermercados para cada loja, e praticando o que o Carrefour chamava de “Círculo 

Virtuoso do Negócio” (ARNOLD, 2002).   

Nesse mesmo período, como diretor geral, eu cuidava da profissionalização de uma pequena 

empresa familiar, o Supermercado Cândia, que apresentava a maior venda por m² do Brasil. O 

bom desempenho da rede foi muito divulgado em diversas notícias de jornal da época. 

 

Figura 1 – Recortes de jornais sobre o bom desempenho dos Supermercados Cândia 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Diário do Comércio e o Estado de São Paulo (1991). 
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Em novembro de 1991, recebi uma ligação de um headhunter, que foi direto ao assunto: “O 

Abílio Diniz quer falar com você”. Sem dúvidas que sendo o Abílio Diniz, devia ser algo 

importante ou para tratar de alguma posição de destaque. A imagem do Grupo Pão de Açúcar 

no mercado andava mal. Alguns fornecedores se recusavam a fornecer mercadorias, muitos 

funcionários demitidos falando mal da gestão, da falta de recursos para a manutenção, do 

abandono das lojas e até mesmo a falta de mercadorias. Antes de minha primeira conversa com 

Abílio, eu temia que poderia me tornar somente “mais um” e sumir da mídia, enquanto no 

pequeno Cândia eu estava sempre nos jornais e sendo entrevistado pelas emissoras de televisão 

como a Globo, TV Cultura etc. 

Mas havia um desafio. E se desse certo? E qual seria o salário que uma empresa dessa poderia 

me pagar? Na minha conversa com Abílio, então, ele me falou sobre um projeto de 

reestruturação que estava em andamento para salvar a companhia. Tinham contratado uma 

empresa especializada para esse tipo de situação e me contou um pouco a respeito do 

fechamento das lojas, das demissões e da renovação que pretendiam. Tinham contratado um 

superintendente oriundo do mundo financeiro e iriam renovar quase toda a diretoria executiva. 

Conversamos sobre o mercado e sobre o que eu tinha feito até aquele momento. Como era final 

de ano, ficamos de conversar novamente no início do ano seguinte – 1992. Passado o final do 

ano, Abílio me ligou novamente e pediu para que eu fosse conhecer um pouco mais do que 

tinha sido feito e o que ainda seria realizado para o processo da reestruturação do grupo, e me 

pediu que eu conversasse com dois sócios da Consemp, a empresa que estava cuidando da 

reestruturação, Gerald Reiss e José Afonso Castanheira. Essa reestruturação foi relatada em 

uma entrevista dada por Abílio, concedida à Revista Exame, edição de 12 de abril de 1995.  

Em fevereiro, fui contratado para, inicialmente, assumir uma divisão do grupo, o Extra 

Hipermercados, com a missão de transformar essa marca mais nova do grupo em um caso de 

sucesso. Eu sabia que existiam três pontos importantes para conseguir realizar essa missão: a 

equipe, o sortimento e a precificação. Sendo que tudo dependia do primeiro quesito.  

Um fator que influenciou o modelo de gestão, e que foi utilizado na época, era a disputa 

societária que ainda existia entre Abílio e os irmãos, pois apesar dos irmãos já não estarem 

mais à frente da gestão da empresa, discutiam na justiça sua divisão. Por esse motivo, Abílio 

me confidenciou que tínhamos que estar preparados para deixar o grupo Pão de Açúcar e que 

ele provavelmente ficaria com a divisão Extra, caso não chegassem a um acordo. O modelo 

descentralizado implantado, e sobre o qual falarei mais adiante, combinava com a situação do 

momento. 
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A orientação para gerir os supermercados Extra da forma mais independente possível, 

influenciou muito o que eu pude fazer até o dia em que a situação da separação se definiu. 

Nossa única ligação operacional com o grupo era a tesouraria.  

Aguardando a disputa, tive todo o poder para comandar a bandeira Extra, até que um acordo 

entre os irmãos foi assinado e acabamos não saindo do grupo. Esse período de tanto poder e 

autonomia foi muito importante para exercitar a liderança com a equipe e a política com as 

demais diretorias do grupo, podendo cuidar da transformação do Extra em uma rede de 

hipermercados de sucesso.  

Com essa autonomia, nossas compras também eram descentralizadas, feitas loja a loja, e 

eventualmente negociações conjuntas encabeçadas por mim e pelo staff da matriz do Extra. 

Por diversas vezes, tivemos condições comerciais muito melhores do que as concedidas às 

demais bandeiras do grupo, mas, principalmente, pela nossa agilidade em obter diversos ganhos 

logísticos.  

 

4.2 As primeiras lojas Extra 

 

Inicialmente, eram apenas 6 lojas, 5 ex-lojas Jumbo, e uma com um pouco mais de um ano 

inaugurada em Campinas como Jumbo Extra. A bandeira Extra, na verdade, surgiu em 1989, 

com a ideia de transformar alguns hipermercados Jumbo, como “copia” do Carrefour. As lojas 

então passaram a se chamar Jumbo Extra. Após pouco mais de um ano, retiraram o Jumbo 

permanecendo apenas a marca Extra. 

As primeiras lojas transformadas em Extra tiveram seus layouts refeitos, pessoal de gestão 

substituído e ampliado para que assumissem integralmente a responsabilidade da unidade. Pela 

ordem cronológica, foram: Campo Grande-MS, Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, e por último 

em São Paulo-SP, na Av. Brigadeiro Luis Antônio; e sem muita reforma, a velha loja Jumbo 

Aeroporto também foi transferida para a gestão descentralizada. 

Em Campo Grande, tínhamos como grande concorrência a rede Comper, e uma grande loja 

nova do Eldorado. Nossa loja era um antigo Jumbo com localização privilegiada, mas com dois 

pisos e apenas uma escada rolante entre eles. No piso principal estava a parte de supermercado, 

e no superior, que na verdade dava de frente, tinha caixas para a rua de trás. Dessa forma, 

tínhamos então duas lojas. Em baixo, de frente para a o endereço principal, a loja de 

alimentação, e em cima, a loja com outros produtos, com uma escada rolante entre os pisos. 

Em Belo Horizonte, havia uma loja que apesar de ter sido reformada, posteriormente sofreu 

um pequeno incêndio e deixou algumas sequelas no piso. Sua localização bem central, na porta 
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de um hospital, e com acesso por duas ruas, era bastante favorável. Em BH tínhamos vários 

concorrentes, os principais hipermercados localizavam-se um pouco mais distantes: Carrefour, 

Paes Mendonça, Sendas, e bem mais próximos estavam os supermercados EPA. 

Em Curitiba, um antigo Jumbo, muito bem localizado também, tendo como concorrentes 

principais à época, duas lojas Carrefour distantes, mas líderes em preços, e o Mercadorama 

líder em sortimento e serviços. 

Em São Paulo, a loja da Brigadeiro Luis Antônio, assim como ainda se encontra hoje, com dois 

pisos, enfrentava a concorrência do Eldorado, hoje Carrefour Pamplona e diversos 

supermercados da cidade, pois o ponto favorecido pela alta circulação de ônibus na porta tinha 

um altíssimo número de tickets médio com valores baixos. 

Também, em São Paulo, havia a loja do Aeroporto em um prédio que tinha sido os estúdios da 

Vera Cruz, depois depósito do Mappin e depois Jumbo. O Extra estava instalado no piso 

inferior, com dezenas de colunas e equipamentos antigos, não favorecendo uma boa imagem, 

apesar de sua localização. O imóvel tinha um aluguel muito alto que não era rescindido porque 

havia a esperança de que o proprietário fosse construir um novo prédio para o Grupo Pão de 

Açúcar. Depois de um ano, convenci a companhia de que enquanto estivéssemos pagando 

aquele aluguel alto, o proprietário nada faria. Então, fechamos a loja em meados de 1992. 

Em Campinas, havia uma loja nova, recém-inaugurada, mas que carregou por alguns meses a 

marca Jumbo Extra. Ela tinha a concorrência de duas lojas do Carrefour. Uma do outro lado da 

cidade, mas sendo esta uma das mais antigas, maiores e de maior venda das lojas do Carrefour, 

e outra mais próxima a nossa loja, e recém-inaugurada. Além de algumas redes locais, como 

Galassi, Enxuto, Covabra, entre outras. 

 

4.3 A equipe 

 

Inicialmente encontrei um time receoso, achando que um novo diretor trocaria todo o time. 

Cada loja era composta por 1 diretor geral e 5 gerentes dos departamentos: mercearia, 

perecíveis, têxtil, bazar e administrativo financeiro. Os diretores de loja eram em seis ex-

gerentes de departamento do Carrefour, que quando vieram para o Extra foram promovidos, 

com exceção de um, com 15 anos no próprio grupo Pão de Açúcar. Na matriz, havia um staff 

de apoio, uma gerente de RH, um gerente administrativo contábil e um gerente comercial 

central que era um ex-diretor do Carrefour já aposentado, que organizava as negociações 

nacionais, especialmente na seção de não alimentos. Sobre este último, relato duas experiências 

emocionalmente importantes. Quando cheguei e fui apresentado como diretor à equipe, vi que 
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esse gerente comercial central era conhecido, pois há nove anos ele era diretor de loja Carrefour 

e tinha me entrevistado para que eu fosse seu estagiário, e assim foi que eu comecei por lá. E 

agora ele seria meu subordinado. Passado um pouco mais de um ano, tive que demiti-lo. Não 

foi fácil, mas ele já não combinava com a energia e disposição do resto da equipe.  

Em dois meses, tive que substituir dois diretores de loja que não acreditavam no meu know-

how e estavam cuidando de seus interesses particulares e não de suas unidades. O primeiro, 

logo na minha chegada, já solicitou férias, um empréstimo, e ainda o adiantamento do 13º 

salário, pois disse que sua esposa estava doente. Em poucos dias, soubemos que ele tinha 

adquirido um posto de gasolina no interior. Chamei-o no meio das férias e o demiti. Com essa 

desconfiança, não era possível trabalhar.  

Para poder ter certeza de que os números que eu veria daí em diante eram os corretos, chamei 

meu gerente administrativo contábil da matriz, com o qual já tinha convivido pouco mais de 

um mês e o promovi a diretor da loja.  

O segundo, foi numa loja fora de São Paulo. Na época o grupo tinha a política de reembolsar 

o total de despesas médicas independentemente do plano de saúde, tanto para os diretores como 

para suas famílias. Existia um certo limite para controle. Em caso de internação, não havia 

limites. Nossa diretora de RH, ao final de março de 1991, no meu segundo mês no grupo, me 

procurou e relatou que um dos diretores já tinha chegado ao limite anual, tendo feito checkups 

de toda família, novos óculos para filhos etc. Procurei meu administrativo financeiro e pedi 

que sondasse o gerente administrativo da loja. Esse, por sua vez, relatou, de fato, o que estava 

acontecendo. Esse diretor tinha, inclusive, recém reunido os gerentes da loja para um churrasco 

dizendo que dentro de uns dois ou três meses iria embora de volta às suas origens na Ilha da 

Madeira, em Portugal.  

Sabendo disso, no final do dia, pegamos um voo para lá, dormimos na cidade e cedinho fomos 

aguardar a chegada do diretor na própria loja. Apenas comentei com ele que se essa era a 

confiança que eu havia solicitado desde o início, ele podia voltar para Portugal naquele mesmo 

dia, porque não precisava de alguém assim na equipe. Procurei me informar então quem era o 

gerente de departamento, com um pouco mais de senioridade e que tinha um bom 

relacionamento com seus pares, e pela segunda vez, promovi um gerente administrativo 

financeiro a diretor de loja. Assim, ele assumiu, e sem dúvida foi um dos melhores com quem 

tive a oportunidade de trabalhar; e acabamos trabalhando novamente juntos em outra empresa, 

além de ter criado uma amizade que perdura até hoje. 

Antes da primeira substituição, o resultado do segundo mês daquele ano, daquela loja, foi 

retificado contabilmente para compensar uma alteração que havia ocorrido em janeiro, quando 



22 

 

 
 

tinham informado “um número maior que de fato ocorreu”. Indaguei como isso era possível, e 

o diretor da loja disse que o diretor anterior pediu para a contabilidade fazer isso para que o 

resultado negativo do mês na divisão não aparecesse. Sabendo disso, fui direto comunicar ao 

Abílio e saber o que deveríamos fazer, pois eu estava acabando de entrar e já havia presenciado 

essa manipulação nos números. Para mim, isso era assustador. Lembrando que ainda estávamos 

longe de abrir o capital. Abílio disse: “Ele deve ter feito isso para não desestimular a equipe”. 

Comentei com ele que, daquele momento em diante, eu não permitiria mais isso. E fiquei 

impressionado com o lado humano dessa sua compreensão do fato.  

Uma parte importante nas duas substituições dos diretores das lojas foi a promoção de pessoas 

que já trabalhavam ali em vez de buscar outras no mercado. Conhecendo a forma de trabalho 

do modelo “Carrefour”, entendia que a principal missão do diretor de loja era a liderança da 

equipe e o controle da gestão. 

Nos dois casos, tínhamos gerentes administrativos financeiros que tinham relacionamentos 

muito satisfatórios com o time, e não esperavam que de repente virariam diretores de loja, mas 

conheciam detalhadamente os números de cada departamento e seção, pois esse era o dever 

deles. Promovendo-os à direção das suas respectivas lojas, não haveria nenhuma ruptura de 

trabalho, a não ser uma maior motivação por ver um colega sendo promovido. Naquele 

momento, ficou claro que eu não traria a minha turma. 

Há uma situação bastante interessante a relatar sobre a chegada do Walmart ao Brasil, em 1994. 

Tínhamos montado um time que realmente “jogava junto” e estavam motivados pelo caminho 

que tomamos, além de, é claro, conseguirmos remunerar bem. Quase todos os meus diretores 

foram entrevistados e convidados para irem trabalhar no Walmart – mas não foram. Eu 

incentivei para que todos aceitassem a entrevista, pois acredito que nunca devemos deixar de 

ouvir propostas, afinal, somos profissionais. Assim como para adquirir um pouco mais de 

informação sobre as ofertas. Eu já conhecia a headhunter que estava ligando para todos. Ao 

final do processo, liguei para ela (que ficou um pouco sem graça ao telefone) e perguntei por 

que ela não tinha conseguido levar ninguém da minha equipe e a resposta foi porque todos 

estavam muito felizes com a empresa. Esse era o nosso momento. 
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Figura 2 – Matéria sobre o RH do Extra 

 

Fonte: O Estado de São Paulo (30 maio 1993). 

 

 

4.4 A gestão descentralizada  

 

O sistema descentralizado por muito tempo foi uma força muito grande para o Carrefour, 

favorecendo a adaptação a cada local, a gestão feita por quem estava vivendo ali naquela seção, 

no departamento, na loja, no bairro, na cidade, olhando seus costumes, seus concorrentes e 

tomando decisões muito rápidas (BELL; LAL; SALMEON, 2004). 

Conhecendo bem como isso funcionava, delegação e liderança eram quase mais importantes 

do que o conhecimento em si da operação. Era fundamental conversar com cada um sobre sua 

respectiva unidade e juntos combinar o que achávamos importante fazer.  

Com a gestão descentralizada, visitava todas as lojas, conversando com cada diretor sobre as 

ações que tínhamos que tomar para reverter a tendência de baixas vendas. A partir do que eu 

verificava de cada um, de quanto se motivavam para as ações as quais deveriam ser tomadas, 

procurava apoiá-los e me tornar um defensor de cada um.  

No Pão de Açúcar, com muitos anos de modelo centralizado, a gestão era implementada pelas 

C.I. (Comunicação Interna), onde eram transmitidas as ordens de cima para baixo. Os gerentes 

de loja não tinham poder algum, a não ser aceitar passivamente as ordens, abastecer e limpar a 

loja, além de cuidar do pessoal. Isso era o que estava começando a acontecer no Extra quando 

cheguei. Durante a minha gestão, não tive que fazer nenhuma C. I. formalmente, a famosa 

“Comunicação Interna nº xx”, que existia para ordenar ou normatizar. Eu, procurava falar 
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individualmente com cada um, pois na verdade formar e convencer, era muito melhor que 

ordenar. Aprendi que quando se fala em grupo, o recado sempre pode ser para o outro.  

Minha missão junto a cada diretor era, de fato, uma complementação da formação como 

gestores, uma vez que tinham sido promovidos só pelo fato de terem sido bom gerentes de 

departamento, e cada um tinha algum tipo de dificuldade. Os oriundos de áreas comerciais, 

com a parte da gestão das despesas da loja, e os da área administrativa com assuntos das 

negociações, sortimentos e preços. Se eu quisesse que minhas “ordens” fossem cumpridas, 

estando na matriz e longe do dia a dia das lojas, eu tinha que convencer cada um sobre tudo 

aquilo que eu realmente acreditava que seria o correto. Então, sempre as minhas visitas às lojas 

eram enriquecidas de muita conversa. Às vezes, longos almoços valiam mais do que horas na 

loja. O comprometimento e o convencimento eram muito maiores na liderança do que na ordem 

do chefe. Era fundamental entender o que estava acontecendo em cada unidade, com cada um, 

e transmitir aquilo que eu pensava para ter a certeza de que cada um tinha entendido a 

mensagem, para “fazer acontecer”, especialmente na maior parte do tempo que eu não estava 

presente. Sempre procurava entender, inclusive, sobre o momento particular da vida de cada 

um. Dessa forma, eu podia ajudar ou ser o ombro em alguns casos. Eu sentia mais firmeza no 

controle da operação. Pessoalmente, total confiança, e profissionalmente, a obrigação de 

conferir. 

Sem dúvida, fui um dos diretores que mais viajava pela companhia. Minha constante presença 

nas lojas era muito mais importante do que na matriz. Até aquela época, nas empresas por onde 

passei, os escritórios ficavam no mezanino das lojas. Eu estava sediado na matriz — longe das 

lojas. Eu não podia mais calcular a venda do dia ouvindo o barulho dos carrinhos. A missão da 

formação e do convencimento era o caminho. 

Discutia cada crítica e cada sugestão, conversando com cada um, olhos nos olhos. As reuniões 

mensais eram com a equipe de direção composta pelos diretores de loja, e o staff da matriz do 

Extra composta pelo RH e pelo Administrativo-Financeiro, e o apoio comercial era para que 

não houvesse dúvidas de que a ideia era fazer uma homogeneização. 

Sempre enfatizava para todos que estavam na matriz que éramos funcionários das lojas. Éramos 

só despesa, pois não tínhamos vendas. Por isso, sempre tínhamos que estar disponíveis para 

atender qualquer ligação das lojas. Até mesmo minha secretária tinha instruções de que, a não 

ser que eu estivesse com o Abílio, qualquer ligação da loja tinha prioridade acima de tudo. 
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4.5 Vendas muito fracas  

 

Antes da minha chegada, os diretores das lojas eram cobrados muito mais por resultados do 

que por vendas. Afinal, centenas de lojas foram fechadas simplesmente porque não ofereciam 

resultados, independentemente de uma análise mais profunda, pois não dava tempo para que 

tal análise fosse feita. Esforçando-se para atingir margens, cortando ainda mais custos, mas 

com as vendas ainda muito baixas.  

Em entrevista à Revista Exame, na edição de 12 de abril de 1995, Abílio relatou sobre a marca 

“A Jumbo, principalmente, era a mais contaminada pela imagem de careira”. Mesmo tendo 

mudado a placa de Jumbo para Extra, ainda as lojas eram chamadas de Jumbo. Tínhamos que 

contornar isso rapidamente. Nossas vendas eram muito fracas. As vendas dos hipermercados 

Extra, com seus 20.000 a 30.000 itens à época, eram cerca de 20% das vendas do supermercado 

Cândia, de onde eu vim, com apenas 2.400m2 e 2.450 itens à venda. 

A imagem era de careiros mesmo, então só restava vender muito mais barato. Acredito que 

essa crença e disciplina no “mais barato” é que às vezes falta para muitos que se aventuram a 

fazer Discount e desistem antes de obter o resultado.  

 

Quadro 1 – Dados do Grupo de 1989 a 1993 

 

Fonte: Revista Supermercado Moderno. Maio 1993 (p. 16). 

 

4.6 Como mudar a imagem e vender mais? 

 

A essência da formulação estratégica era lidar com a competição (PORTER; 

MONTGOMERY, 1979). Eu sempre afirmo que se não houvesse concorrentes, eu não saberia 

trabalhar. Fui formado na competição do mercado, sempre olhando e conhecendo os 

concorrentes, agindo e reagindo. 

A empresa tinha fechado mais de 300 lojas e o faturamento caiu cerca de 1 bilhão de dólares. 
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A retomada do crescimento tinha que ser rápida, e lembrando a lição do Carrefour, do meu 

início no setor: vender mais barato para vender mais, comprar mais barato, baixos custos, 

vender mais barato, vender mais, o que os franceses chamavam de círculo virtuoso Carrefour, 

ou no dia a dia chamavam Discount. 

 

Figura 3 – Círculo Virtuoso do Carrefour 

 

Fonte: ARNOLD (2002, p. 568).  

 

Lembro-me bem da primeira vez que, na gestão da mercearia no Carrefour, consegui alcançar 

1% a mais de margem, e o diretor regional francês me deu uma bronca: “Você sabe quanta 

venda perdeu por ter vendido mais caro”. Foi aí que, na minha cabeça veio a solução para o 

sucesso no varejo de massa, especialmente no Brasil, onde, há muitos anos, a maior parte da 

população brasileira é de classes C, D e E, segundo o Critério Brasil da ABEP – Associação 

Brasileira das Empresas de Pesquisa.   

Depois de muitos cortes, e mudando a forma da gestão, o único caminho era buscar o aumento 

das vendas para conseguir voltar a investir. Eu tinha que insistir com todos para vender mais, 

vender mais, e vender mais. Quando a venda crescesse, o resultado viria. Primeiramente, 

vender mais, e essa era toda a estratégia que tínhamos e para isso haveria que baixar os preços. 

A maior parte dos consumidores, sendo das classes menos favorecidas, sempre buscam por 

preços mais baixos. A imagem “Jumbo careiro” do início dos Extras, não motivavam os 

clientes a visitar as lojas.  

Nos primeiros três meses, gastei mais tempo andando nas nossas lojas e na concorrência, e em 

conversas com os diretores para conseguir ajustar sortimento e precificação. Como ainda não 

éramos informatizados, andar pelos corredores e depósitos das lojas era a maneira mais rápida 
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de entender o sortimento e a operação de cada unidade, além de tentar memorizar os produtos 

e preços dos produtos que eram mais vendidos e reconhecidos pelos consumidores. Adquirimos 

isso nos anos de experiência anteriores dentro de lojas. O próprio Abílio sabia preços dos itens 

mais vendidos e conversávamos a respeito. Pesquisávamos semanalmente nossos concorrentes 

e buscávamos saber a respeito de todas as promoções. 

Os consumidores definem qual é o seu negócio a partir da percepção do seu sortimento. A 

possibilidade de as lojas terem as variedades ajustadas para cada localidade também era um 

segredo de descentralização (FISHER; RAMAN, 2010). Isso também poderia favorecer as más 

condutas pelo pessoal de compras. Em vista disso, eu estava sempre atento aos grandes 

volumes que somente podiam ser observados visualmente, por ainda não termos a 

informatização na gestão comercial. 

As conversas com a equipe não significavam ordens, mas procurava transferir ideias e 

convencer sobre o caminho que deveria ser seguido. Afinal, principalmente nas lojas fora de 

São Paulo, eu só as visitava a cada 15 dias, então eu tinha que confiar em tudo que estava 

acontecendo. Se eu não convencesse o caminho que deveria ser seguido, tudo estaria perfeito 

nos dias da minha visita, mas em outros, quem sabe? Procurava além de convencer, dar 

segurança e coragem para a equipe atacar o mercado com preços baixos. Eu falava: “acreditem 

que o resultado virá”. Em São Paulo, onde eu estava mais presente nas lojas, meu apoio era 

mais necessário, porque também enfrentamos pressões internas, pois a própria marca Pão de 

Açúcar sofria com nossas ações. Cada vez que anunciávamos um produto, em geral bem mais 

barato do que a marca Pão de Açúcar, o restante da companhia e até mesmo Abílio me 

perguntava se precisava ser tão barato assim. Sempre respondia que sim, e que o aumento de 

vendas aconteceria, e aí tudo mudaria.  

Como em cada cidade, exceto São Paulo, tínhamos apenas uma loja, considerávamos nosso 

público-alvo como sendo toda a população da cidade juntamente com a das cidades vizinhas. 

Não precisávamos tomar cuidado com o fato de sair fora da nossa área de influência, e ainda 

as regiões mais próximas eram privilegiadas na comunicação. Fora da cidade de São Paulo, 

também tínhamos um custo de mídia bem mais baixo, adequado ao tamanho da nossa operação. 

Em São Paulo, inicialmente com apenas duas lojas, contra tantas outras da concorrência, 

tínhamos que aproveitar ao máximo as mídias mais baratas, ou seja, folhetos e mídia 

espontânea. A loja da Av. Brigadeiro, por exemplo, todo ano fornecia o tradicional bolo de 

aniversário da cidade de São Paulo, com os metros condizentes com os anos, cortado no bairro 

do Bixiga e muito divulgado pela televisão. 
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Passamos a acompanhar a pesquisa de preços do Procon-Dieese de tal forma que durante 

muitas semanas passamos a figurar como as lojas mais baratas da região. Essa lista do Procon 

era divulgada semanalmente pelo jornal da Folha de São Paulo, e eventualmente no jornalismo 

local da TV Globo.  

Nosso tamanho também nos permitia maior agilidade. Nossas ações eram muito mais de reação 

do que planejadas. Por quê? Queríamos ser comparados com os concorrentes e precisávamos 

ser considerados como opção.  

Tínhamos que aproveitar as comunicações de preços dos concorrentes, para divulgar que 

nossos preços eram menores. Assim, toda vez que nossos concorrentes faziam um grande 

anúncio em um jornal ou mesmo na TV, baixávamos os preços desses mesmos itens – no 

mínimo 10% menos –, e se possível o anunciávamos logo em seguida. Era preciso mostrar-se 

muito mais barato para que os clientes mudassem de comportamento. Não bastava ser igual ou 

somente oferecer 1 centavo a menos. Isso não motivava mudanças. Em dois a três meses, com 

essa consistência na prática e na comunicação de nossos preços, conseguimos começar a 

enxergar a mudança dos consumidores e as vendas começarem a aumentar. Não era a aplicação 

de uma tabela de margens ou da soma de custos que determinava o nosso preço de venda, mas 

sim, pesquisando os preços de nossos concorrentes, conseguíamos estabelecê-los a valores 

mais baixos. Tínhamos que estar com preço inferior, para que os clientes viessem, verificassem, 

comprassem e retornassem, confirmando nossa política de mais barato. Dessa maneira, as 

vendas subiram e os resultados vieram. Nossa conta só fechava com vendas altas, e foi o que 

fizemos.  

Além de realmente não perder em função dos preços para a concorrência, aproveitávamos para 

criar algumas oportunidades e promoções muito especiais. Certa vez, o Banco da Bahia, nos 

ofereceu um lote de aproximadamente 60.000 pares de tênis Reebok© que eles tinham pegado 

de um cliente para o qual tinham financiado a importação e que acabaram não pagando. A 

oferta foi por um valor de 20% do valor de mercado aproximadamente.  

Em vez de aumentar a margem com isso, utilizamos esse fato para “aumentar o barulho” e 

melhorar nossa imagem de preço. 
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Figura 4 – Anúncio Tênis Reebok 

 

Fonte: Folha de São Paulo (6 de abril de 1993). 

 

Fizemos esse anúncio nos jornais e em um filme na TV com o mesmo tema. Era uma promoção 

de final de semana e praticamente vendemos tudo. Na semana seguinte, Abílio me chama e 

pergunta se essa promoção estava vendendo bem. Falei que a campanha era somente para o 

final de semana e que praticamente já tínhamos vendido tudo. Ele me disse que o Pedro 

Grendene – empresário amigo dele e que era o sócio da marca aqui no Brasil – ligou dizendo 

que foi muito pressionado pelos clientes por causa dos nossos preços. Então, ele ligaria pedindo 

para suspender a campanha.  

Sempre que aparecia uma oportunidade de demonstrarmos nossa agressividade no preço, não 

hesitávamos. Nos mercados onde atuávamos, com exceção de Campo Grande, a maior 

liderança de imagem de preços baixos era a do Carrefour. O Carrefour era nosso grande 

concorrente. Para reverter a imagem de “careiros” que carregávamos, tínhamos que ser 

comparados com o líder. Se começassem a perceber que éramos mais baratos, o “boca a boca” 

também seria maravilhoso e resultaria em mais vendas. 

Por mais de uma década, até 1994, vivemos uma época de inflação muito alta, quando 

dificilmente conseguíamos fazer uma compra pelo mesmo valor da compra anterior. Os preços 

subiam diariamente. Os consumidores tinham que aproveitar seus salários rapidamente antes 

que os preços subissem.  
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Tabela 1 - Índice de inflação medida pela FIPE de 1991 a 1994  

 

 
 

Fonte: https://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc/#indice-mensal. 

 

Naquela época, o Carrefour já tinha se estabelecido como a marca mais barata nas praças onde 

atuava. Era o maior concorrente e com a imagem e preços mais baratos. Para conseguir mudar 

essa imagem, não bastava ser 1 centavo mais barato do que eles, mas sim entre 10% e 20%. 

Em menos de um ano, praticamente, triplicamos as vendas e mais ainda os resultados. Quando 

me cobravam que eu não havia dado a porcentagem combinada, respondia imediatamente que 

porcentagem não pagava contas, mas sim dinheiro em caixa. 

A estratégia era ser melhor do que o Carrefour, e naquilo que eles faziam bem. Ter um giro 

rápido de estoques, ter ganhos financeiros e reinvestir nos preços para aumentar as vendas. 

Como cada loja tinha sua operação descentralizada de compras e de pagamentos, existia um 

rígido controle de caixa feito pela tesouraria central do grupo. Todos os dias, o caixa de cada 

loja tinha como meta ficar com saldo igual a zero. Todo dinheiro “depositado” na tesouraria 

central era remunerado de acordo com o mercado financeiro, e caso alguma loja ficasse com 

saldo positivo ou negativo no final do dia, era penalizada com a cobrança da taxa perdida. 

Antes de julho 1994, nosso ganho financeiro era muito grande. Existiam aplicações financeiras 

com liquidez diária que davam retorno maior ou igual a inflação, ou seja, toda a disponibilidade 

diária de caixa era aplicada e rendia um valor substancial. Como comprávamos com um prazo 

médio de 30 dias, e girávamos nosso estoque em cerca de 7 dias, as aplicações de caixa por 23 
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dias rendiam consideravelmente. Lembrando também que os supermercados naquela época não 

aceitavam cartão de crédito. Essa eficiência, repassávamos para os preços. Mas, certa vez, 

quando as margens brutas foram muito baixas, ouvi numa reunião que somente o departamento 

financeiro tinha dado o resultado positivo naquele mês. Não me contive e perguntei quem havia 

fornecido o dinheiro para que ele pudesse ser aplicado. Se eu não tivesse vendido muito mais, 

o departamento não teria esse retorno. Em nossos demonstrativos de resultado, o ganho 

financeiro estava abaixo da margem bruta. Na última linha, o resultado era muito positivo. 

A vigilância era nos preços, sortimento, estoques e comunicação. Não adiantava cair no sonho 

dos publicitários de querer fazer mídia institucional para cuidar da imagem. Sempre fui muito 

duro nesse posicionamento. Somente é possível mudar a imagem de preço, vendendo mais 

barato e comunicando esses preços mais baixos. Lógico que isso se refere a vender mais barato 

aqueles produtos que o consumidor realmente quer, e não qualquer produto. Isso vem sempre 

em primeiro lugar, quando se está dentro do varejo de massa, como um hipermercado. 

  

 

Figura 5 – Matéria sobre a retomada do Grupo Pão de Açúcar 

 

Fonte: Folha de São Paulo (1992).  
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4.7 Ganhos financeiros e o Plano Real 

 

Voltando um pouco a história para o início, em um dos encontros iniciais com Abílio, ele me 

pediu que eu aguardasse na sala ao lado, pois tinha que receber algumas pessoas para a 

assinatura de alguns documentos. Eu estava aguardando, e alguns instantes depois entra nessa 

mesma sala outra figura importante à época, o então ex-ministro Luis Carlos Bresser Pereira, 

falando “Então, é você o Escudeiro?!”.  

No início eram três irmãos Pereira: Silvio, o irmão mais velho que tinha sido Diretor Geral do 

grupo; Sérgio, irmão mais novo que por um tempo assumiu a área financeira; e o próprio Luis 

Carlos com quem, em 1994, planejei as transformações das margens aplicadas no grupo, com 

a entrada em vigor da URV (Unidade Real de Valor), introduzida em 27 de maio de 1994, e 

que serviu como transição para a introdução da nova moeda – o Real (MARTINS, 2016). 

A principal preocupação era a de que os altos ganhos financeiros que utilizávamos para ser 

agressivos seriam reduzidos com a entrada do novo plano econômico. Teríamos então que 

buscar esses valores em margem, buscando nas negociações desinflacionar as tabelas de preço 

dos fornecedores que tinham embutido os custos financeiros pelas concessões de prazos de 

pagamento, para manter, no final, os ganhos e a agressividade.  

Como o Extra ainda não era informatizado e descentralizado, os cálculos de custo e preço eram 

feitos pelos chefes de cada seção dentro de cada loja. Mas, na primeira reunião para discussão 

das ações práticas a serem implementadas, a conversa tinha um tom muito sofisticado, então 

eu precisava saber como passar aquelas instruções para profissionais como açougueiros, 

peixeiros e, enfim, todos os 200 chefes de seção nas lojas Extra. O professor então rapidamente 

percebeu minhas observações, ficou de se reunir com outros dois participantes da área 

administrativa financeira para me apresentar uma solução em dois dias – o que realmente foi 

feito.  

 

4.8 Mais barato, mais barato, EXTRA! O slogan comunicando o importante 

 

Quando ingressei no Extra, havia uma agência que cuidava de toda a sua publicidade. Eu não 

a conhecia, mas logo pude conhecer o sócio que nos atendia, Domingos Logullo, que tinha 

muito conhecimento sobre o varejo alimentar entre outros clientes. Ele, anteriormente, havia 

sido sócio da Sales, onde por muitos anos atendeu o Carrefour, Ford, entre outros, e depois 

juntamente com Nizan Guanaes e Duda Mendonça montaram a DM9 em São Paulo, e foi 

quando já vieram atender o Extra, já como Logullo Associados. 
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Até a minha chegada, cada loja, em cada cidade, tinha uma agência. Pedi então para que o 

Logullo começasse a organizar e liderar o grupo de agências que atendiam às lojas fora de São 

Paulo, para que assim pudéssemos começar a ter uma linguagem comum em nossa 

comunicação, até que conseguíssemos chegar a ter as mesmas campanhas padronizadas em 

todas as praças. Em São Paulo, apenas duas lojas antigas, ex Jumbo, não geravam vendas 

suficientes para obter recursos suficientes para investirmos na mídia de TV, até a inauguração 

da nova loja na ponte Anhanguera, esquina com Marginal Tietê.  

Poucas vezes pedi alguma alteração em suas criações, uma vez que ele tinha uma cabeça 

varejista impressionante. Ele compreendeu claramente que o caminho era a imagem a respeito 

do preço, e assim, a partir de 1995, aprovamos o lema: “Mais barato, mais barato, EXTRA!”. 

 

4.9 As primeiras experiências mais fortes de concorrer com o Carrefour e efetiva 

utilização das estratégias EDLP e Hi-Lo combinadas  

 

Em Campinas, com uma nova grande loja a mais, inaugurada em 1990, em uma cidade com 

um custo de mídia muito mais acessível, começamos as grandes experiências.  

Nós tínhamos uma loja e o Carrefour duas. 

O Carrefour na Rod. Dom Pedro, sempre estava entre as que mais vendiam do Carrefour Brasil, 

e outra recém-inaugurada no lado oposto da cidade, a caminho de Valinhos.  

Entre 1992 e 1994, aproveitamos que tínhamos somente uma loja e nossas ações eram muito 

rápidas. A nova loja do Carrefour era próxima a nossa, mas no nosso ponto de vista eles haviam 

cometido alguns erros. Nossa missão, então, era a de não perder nossos clientes, não deixando 

que eles ganhassem.  

O principal erro inicial foi o de “batizar” a loja de Carrefour Valinhos, embora a loja ficasse 

em Campinas, na avenida a caminho de Valinhos. Uma loja grande e nova, mas todos 

achavam que ficava em Valinhos. E para quem vivia em Valinhos, existiam outras opções já 

conhecidas, e até mesmo o Extra que mantinha uma comunicação muito forte por lá também. 

Os objetivos das duas lojas concorrentes eram bem distintos, porque uma estava consolidada 

como sendo uma das maiores vendas do Carrefour Brasil, localizada no outro lado da cidade e 

que atendia boa parte das cidades vizinhas, e essa nova querendo sair do negativo, mas ainda 

com vendas muito, muito fracas. 

A questão é que qualquer ação deles em preço, e mesmo na mídia, tinha que ser de comum 

acordo entre os dois diretores que na verdade não se entendiam; nós, rapidamente, fazíamos e 

respondíamos a qualquer ação.  
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Em Campinas, por exemplo, chegávamos a verificar o que foi anunciado na TV durante à noite, 

e entrávamos com a mídia de rádio já no dia seguinte cedo, e às vezes nos jornais locais, 

anunciando os mesmos itens mais baratos. Com a autonomia da loja e uma postura de maior 

proximidade entre a equipe e os meios de comunicação local, conseguíamos ser mais 

simpáticos com o pessoal do jornalismo e obter melhores condições comerciais para sua 

veiculação. Mais do que efeito de venda imediata, era importante que o consumidor percebesse 

que aquilo que ele ouviu do concorrente, no dia anterior, não era o melhor preço. Procurávamos 

também fazer permutas vantajosas para que os funcionários das empresas de mídia recebessem 

vale-compras de nossas lojas.  

Com uma loja forte e sem influência da matriz, nossas negociações com os fornecedores eram 

distintas das praticadas no grupo. Tratávamos muito bem os representantes dos fornecedores 

que nos visitavam. Em vez de bater na mesa, atendíamos na hora e servíamos um cafezinho. 

Sempre tratando cada fornecedor de forma muito profissional.  

Um movimento interessante que fizemos foi junto a um setor que passava por dificuldades: o 

setor de brinquedos. Eu tinha conhecido esse setor anteriormente, que sempre tinha 

dificuldades por ter suas vendas muito concentradas entre o Dia da Criança, em outubro, e o 

Natal, em dezembro. Durante o ano, iam produzindo e estocando.  

Para explicar os fatos, organizamos um café da manhã no Hotel Caesar Park, em São Paulo, e 

chamamos os presidentes e diretores comerciais dos principais fornecedores de brinquedos. 

Então, apresentamos nosso plano: nossas lojas estavam à disposição, inclusive com espaços 

maiores que o normal para brinquedos no início do ano. Poderiam abastecer à vontade. “Se 

vocês acreditam que mercadorias expostas vendem, então por que não?” Apenas não podíamos 

bancar esse estoque.  

Propusemos então o seguinte: qualquer item que fosse vendido, seria reposto, e essa reposição 

nós pagaríamos à vista. Esse estoque que seria colocado nas lojas como exposição seria pago 

em outubro, quando encerraríamos o processo de reposição automática e reveríamos a posição 

para as vendas de final de ano. Foi um sucesso imenso, até porque os preços desses 

fornecimentos foram esvaziados dos custos financeiros embutidos. Pagávamos praticamente à 

vista tudo aquilo que vendíamos.  

Outra atividade envolvendo uma área específica, foi com o setor de informática. Após 1990, 

com a abertura de mercado conduzida pelo governo Collor, toda a área de informática, 

especialmente para uso pessoal, teve uma evolução muito grande, e o mercado não dispunha 

de muitas lojas para que os consumidores pudessem escolher e comprar o que quisessem. 

Chamamos os diversos fornecedores, conversamos, em especial, com a Epson, IBM, e 
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distribuidores de softwares como Brasoftware para sermos os primeiros hipermercados no 

Brasil a ter uma seção de informática. 

Apesar de ainda termos poucas lojas, ganhávamos destaque pelas iniciativas, antes do líder 

Carrefour. Isso sempre nos ajudava nas negociações com fornecedores. Estávamos, em vez de 

brigando por condições, desenvolvendo atividades que favoreciam as duas partes.  

Em Campinas, também fazíamos promoções especiais para moradores das cidades vizinhas. 

No dia do aniversário dessas cidades, feriado naquele dia, convidávamos a trazer um 

comprovante de residência para ganhar 10% de desconto no caixa. Então, dias de semana que 

seriam de vendas pequenas, transformavam-se em dias excepcionais.  

Enquanto o Carrefour tinha um compromisso registrado em cartório:  

 

O Carrefour garante o menor preço e se compromete a devolver a diferença na hora, 

no caixa, se o cliente encontrar em outros estabelecimentos varejista o mesmo 

produto com preço menor. É só trazer o anúncio da concorrência e mostrar ao caixa 

no ato da compra ou no Balcão de Atendimento, mesmo após já ter realizado as 

compras. A diferença será devolvida através de desconto no cupom fiscal ou como 

reembolso.2 

 

Na prática, o Carrefour devolvia a diferença, e nós começamos não somente a devolver essa 

diferença, mas também a oferecer um desconto adicional na hora no caixa, caso o cliente 

comprovasse a oferta do concorrente por intermédio de um folheto ou jornal. No Carrefour era 

necessário primeiro comprar, para depois buscar a diferença. Procurávamos sempre estar com 

preços mais baixos, para que isso não causasse qualquer dúvida aos clientes.  

Também, em Campinas, chegamos por dois anos a anunciar na TV que, no mês de aniversário, 

qualquer anúncio nos jornais da cidade (que era a mídia mais usada na época), no Extra, os 

preços estariam 10% mais barato, ou, caso contrário, o consumidor levaria o produto de graça. 

Isso teve uma repercussão excepcional, fazendo com que naquele mês o aumento de vendas 

fosse ainda maior. Durante à noite, nossa equipe ia até a porta dos jornais aguardar a saída da 

primeira edição, e corriam para as lojas para abaixar os preços para que, no horário de abertura 

da loja, todos os nossos produtos já estivessem no mínimo 10% mais baratos do que na 

concorrência. 

O aumento substancial das vendas, em geral, compensava muito a redução das margens dos 

itens rebaixados. Não era necessário, como popularmente é dito: “compensar em outros itens”.  

 
2 Disponível em: https://static.carrefour.com.br/imagens/Editorial/compromisso-publico-carrefour.pdf. 

 

https://static.carrefour.com.br/imagens/Editorial/compromisso-publico-carrefour.pdf
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No terceiro ano, a experiência não teve o mesmo efeito, pois fizemos a mesma campanha, mas 

a concorrência não havia anunciado nada. Dessa forma, não havia mais como ser só reativo, e 

tivemos que começar a fazer nossas próprias campanhas de ofertas. As vendas já se 

encontravam em outro patamar, e a concorrência se mantinha bem quieta. 

Essa política de vender barato fez com que mesmo as lojas antigas, ainda conhecidas como 

Jumbo, fossem perdendo a imagem de careiras e começassem a ser reconhecida como baratas, 

aumentando muito suas vendas. 

Isso possibilitou aumentar nossos investimentos em treinamento e gratificar a equipe, que, cada 

dia mais motivada, atendia melhor os clientes. Passamos a ter um gerente de RH em cada loja 

para incrementar essa estratégia. Conseguimos implantar uma grade salarial própria do Extra, 

independentemente do grupo. 

Tendo feito esses exercícios na loja de Campinas, em São Paulo a missão era mais difícil, pois 

com uma loja reformada na Brigadeiro e uma muito velha no aeroporto, buscávamos 

acompanhar a pesquisa do Procon-Dieese para, ao menos, na divulgação deles, sermos vistos 

como os mais baratos na região da cidade onde estávamos: região central e sul.  

 

Figura 6 – Inauguração de mais um hipermercado 

 

Fonte: Folha de São Paulo (30 mar. 1993). 
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4.10 Expansão  

 

Quando entrei para o grupo, encontrei nos arquivos da direção do Extra uma pasta com os 

ativos da divisão Extra. O grupo tinha adquirido anteriormente o imóvel da fábrica da Klabin 

na Lapa, junto à ponte que se localiza no início da Rodovia Anhanguera. 

O imóvel ainda estava de posse da Klabin, mas pelos documentos já deveria ter sido entregue 

naquele início de 1992. Numa conversa com Abílio, provoquei que talvez pudéssemos 

aproveitar o imóvel da fábrica e rapidamente inaugurar uma nova loja para o grupo, sem tanto 

investimento, e justamente em um momento que estávamos começando uma grande virada. 

Ele pediu, então, para que eu a visitasse e verificasse as condições do local. Combinei com o 

diretor da Klabin e fui visitar. Encontrei, assim, um salão de cerca de 8.000m², já quase vazio, 

com poucas colunas. Percebi que ali se encaixava perfeitamente uma nova loja. Abílio pediu 

para que eu fizesse um estudo com a equipe externa da companhia e estimasse o investimento. 

Nossa experiência indicava que o ponto era muito bom, mas também eu precisava avaliar qual 

era de fato seu potencial. Um estudo foi feito internamente por nosso departamento de pesquisa 

que, à época, era dirigido pelo Prof. Dr. Antônio Carlos Ruótolo, que depois acabou saindo e 

montando sua própria empresa, a IPDM, e que posteriormente foi vendida ao IBOPE. Este 

estudo apontou um alto potencial de vendas, principalmente pelo fácil acesso da população da 

região da Lapa, e dos bairros que tinham como acesso principal à Via Anhanguera. 

Com tudo isso, fomos autorizados a tocar em frente o projeto, pois a Klabin finalmente iria nos 

entregar o imóvel. Entretanto, como ainda restava a questão societária e poderia ocorrer uma 

separação do grupo, eu não pude utilizar os recursos internos da divisão técnica de engenharia. 

Abílio, então, me apresentou um engenheiro amigo da família, Caio Mattar, que posteriormente 

foi diretor do grupo, do conselho e presidente da GPA Malls. Ele me assessorou na seleção de 

uma gerenciadora que levasse em frente os projetos e a obra. 

Eram todas grandes empresas na concorrência, e ganhou a mais barata, a Engeneering S.A. – 

não somente por esse motivo, mas também porque trouxeram o engenheiro responsável por 

tocar os projetos e obras de mais da metade dos Carrefours até aquela época.  

A pedido do Abílio, fomos a Portugal, visitar as lojas do Pão de Açúcar – inclusive havia uma 

obra de um novo Jumbo sendo concluída (lá a marca era muito forte) –, para poder verificar se 

podíamos trazer novas ideias para essa nova loja. Em uma semana, visitamos cerca de 15 

hipermercados entre Jumbos e concorrentes.  
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No início da nova obra, ocupamos parte dos escritórios antigos da Klabin, e outra parte que iria 

ser demolida, e a seguir foram montados alguns barracões para a obra, onde a equipe que iria 

gerenciar a loja de imediato se instalou. 

Os projetistas, para desenhar cada pedaço da loja, faziam seu trabalho em conjunto com o chefe 

de cada área. Quem melhor poderia dizer onde deveria ser o ralo do açougue a não ser o próprio 

chefe do açougue? E a disposição e espaços necessários para a produção da padaria eram 

definidos com o chefe da padaria, assim como a cozinha e o refeitório dos funcionários com a 

nutricionista. Toda a parte de controle predial, controle de temperaturas, iluminação, alarmes 

de incêndio eram analisados com o engenheiro que assumiria a gerência de manutenção da loja. 

Enfim, toda a loja estava sendo projetada pelos melhores profissionais que tínhamos escolhido 

para aquele estabelecimento.  

Em menos de um ano, inauguramos a loja que foi um marco para a companhia em virtude de 

abrir novamente uma loja, após o fechamento de tantas outras. Aplicamos a mesma estratégia 

de vender bem barato, especialmente as marcas mais reconhecidas e aquelas que os 

consumidores mais se lembravam. Fomos agressivamente barato, o que proporcionou que em 

menos de um ano essa fosse a segunda loja da companhia, perdendo apenas para a de Campinas, 

que era maior e já estava um pouco mais estruturada. 

 

 

Figura 7 – Inauguração EXTRA Anhanguera 

 

Fonte: Folha de São Paulo (30 mar. 1993). 
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Figura 8 – Inauguração EXTRA Anhanguera 

 

Fonte: Folha de São Paulo (30 mar. 1993). 

 

Também, em pouco tempo, essa loja começou a constar na pesquisa do Procon-Dieese, sendo 

considerada a mais barata da zona oeste. A nova loja Extra, na Lapa, em São Paulo, teve sua 

inauguração depois da quase quebra do grupo, com uma significativa importância para a 

imagem da companhia. Era como um renascer. A primeira loja com monitores coloridos nos 

caixas que mostravam a imagem dos produtos que estavam sendo adquiridos e a cópia do ticket. 

Não era mais aquela máquina registradora que exibia unicamente o valor do item que estava 

sendo registrado. Também, era o primeiro hipermercado a dispor de um carrinho elétrico à 

disposição de cadeirantes ou idosos. Tinha uma cozinha experimental onde eram oferecidos 

cursos gratuitos aos clientes promovidos pelas diversas marcas.  

 

Figura 9 – Mídia espontânea EXTRA Anhanguera 

 

Fonte: Folha de São Paulo Coluna Painel S/A (21 mar. 1993). 
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Figura 10 – Mídia espontânea EXTRA Anhanguera 

 

Fonte: Folha de São Paulo (12 abr. 1994).  

 

Essa loja trouxe um volume substancial de mídia espontânea. Todos os jornais noticiaram que 

essa era a primeira loja inaugurada após a quase quebra em 1990. Lembro-me bem que a loja 

estava pronta para inaugurar, era dia 15 de março, mas adiamos por mais 15 dias para poder 

revisar tudo, e Abílio escolheu então o dia 30 de março para a inauguração.  

Logo após a sua inauguração, fizemos a primeira promoção conjunta de um hipermercado com 

a Disney, por ocasião do lançamento do desenho Aladdin, em 1993. Promoção de todos os 

produtos licenciados juntamente com o lançamento nos cinemas. Os personagens também 

estiveram em um evento na loja. 

Toda essa atividade promocional de sucesso foi especialmente calcada na estratégia do “mais 

barato, mais barato, EXTRA!”. Vender mais porque é mais barato. Ou, vender mais barato para 

vender mais. Geramos uma continua exposição da marca às mídias, contribuindo para o sucesso 

do grupo, e no momento da abertura de capital, que ocorreu em 1995. 

A grande questão é o momento em que se quer dar início à virada nesse círculo virtuoso.  

Os primeiros momentos, que podem durar alguns meses, são de baixa de preços, mas não 

necessariamente já aparece o aumento de vendas. Depende também, além do investimento em 

baixa de preços, do investimento em comunicar essa rebaixa. No entanto, por experiência 

própria, especialmente a relatada aqui, não tenho dúvidas do efetivo sucesso dessa prática.   
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A história de “renascimento do grupo” por intermédio da marca “Extra Hipermercados” fez 

com que a Revista Exame me incluísse em uma edição especial, em janeiro de 1994, juntamente 

com os ‘Vendedores de 1993’. 

 

 

Figura 11 – Capa Revista EXAME JAN 1994 

 

Fonte: Revista Exame (1994). 
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Figura 12 – Matéria Revista Exame 

 

Fonte: Revista Exame (jan. 1994). 

 

Figura 13 – Matéria Revista Exame (cont.)  

 

Fonte: Revista Exame (jan. 1994). 
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Daí em diante passamos a ser importantes para os fornecedores, e os clientes já estavam 

convencidos de nossas práticas. Em 1994, inauguramos mais uma loja no Shopping Fiesta, 

zona sul de São Paulo, e no final de 1995, foi inaugurada uma loja no Shopping Aricanduva.  

 

 

Figura 14 – Anúncio novo Extra Guarapiranga 

 

Fonte: Folha de São Paulo (10 dez. 1994). 
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Figura 15 – Anúncio novo Extra Guarapiranga 

 

             Fonte: Folha de São Paulo (10 dez. 1994). 
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Figura 16 – Anúncio novo Extra Aricanduva 

 

 Fonte: Folha de São Paulo (21 nov. 1995). 
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Figura 17 – Matéria sobre a abertura do capital 

 

  Fonte: Folha de São Paulo (20 fev. 1995). 
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No início de 1995, a empresa já saneada e em franco crescimento, decide pela abertura de 

capital, contrata consultorias e bancos para esse processo, e assim passamos por um período de 

muitas reuniões e entrevistas para formar o OFFERING CIRCULAR para a venda de ações nas 

bolsas de São Paulo e no exterior. Como o Extra era, naquele momento, a principal peça para 

o crescimento da empresa, eu particularmente fui muito sabatinado. 

 Eu tinha sido o primeiro profissional do mercado que no início de 1992 acreditou e começou 

o trabalho de recuperação da companhia – um ano antes dos outros que acabaram vindo 

também, sendo que já no final de 1993, com apenas 6 lojas, representávamos 24% do 

faturamento da companhia e mais da metade do resultado. Sempre cumpri todas as metas e 

objetivos acordados. Participava ativamente das reuniões de direção da companhia e realmente 

acreditava na companhia. Então, no dia 22 de setembro, as ações do Grupo começavam a ser 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

 

Figura 18 – OFFERING CIRCULAR 

 

 Fonte: Original com o autor.  
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Quando, enfim, tive acesso a um exemplar do OFFERING CIRCULAR, descobri que eu não 

tinha sido considerado na direção executiva da empresa, e não houve qualquer comentário 

sobre as ações da companhia prometidas anteriormente. Percebi que não bastaram os 

resultados, talvez porque eu era sempre muito duro nas reuniões de direção em assuntos que 

não diziam respeito diretamente ao Extra. 

 

Figura 19 – OFFERING CIRCULAR 

 

 Fonte: Original com o autor.   
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Saí de férias no início de outubro, e quando retornei, numa sexta-feira, reuni minha equipe e 

comuniquei minha decisão de deixar a companhia. Na segunda-feira, após a reunião de 

“direção”, comuniquei minha decisão ao Luiz Antônio, novo CEO da companhia e pedi para 

ser desligado para ao menos poder receber meu Fundo de Garantia. Soube depois que o Abílio 

não gostou que eu não falei com ele na saída, porém eu realmente estava muito chateado 

naquele momento.  
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5 DISCUSSÃO 
 

 

Esse relato e reflexão chama a atenção para alguns temas que permitiram o sucesso alcançado.  

De fato, o “mais barato, mais barato EXTRA!!” foi uma realidade, e os consumidores 

comprovaram, acreditaram e se tornaram fiéis enquanto algumas regras e premissas 

implantadas foram mantidas.  

 

Relação com fornecedores (clientes?) 

 

Sempre tive uma interpretação varejista para os famosos 4Ps do marketing: Produto, Preço, 

Praça e Promoção (KOTLER; ARMSTRONG, 2015).  

Em geral, a indústria desenvolve seu Produto, define seu Preço, contrata agências de Promoção 

(publicidade) e “contrata” atacados e supermercados para fazer a distribuição na Praça.  

Se os supermercados estão em um “P” do marketing mix da indústria para distribuir seus 

produtos, são então prestadores de serviços à indústria. Se os supermercados prestam esses 

serviços de distribuição às indústrias, então elas são clientes. Seguindo esse raciocínio, os 

consumidores que estão ou vão à loja são os ativos mais importantes para a prestação desse 

serviço de distribuição. Conseguir atrair esses consumidores, tratá-los maravilhosamente bem, 

e conseguir mantê-los, é a chave para que os supermercados sejam procurados, mais ou menos, 

pelas indústrias que darão condições favoráveis por esses serviços de distribuição. Podemos 

observar no mercado que as lojas que mais vendem, em geral, têm as melhores condições, não 

necessariamente suas empresas. No início do Extra, em relação aos Hipermercados Carrefour, 

ainda éramos muito pequenos, mas por estarmos atraindo muitos consumidores e tratarmos 

bem nossos fornecedores (clientes), recebíamos boas condições de preços. Os próprios 

fornecedores procuravam alternativas ao Carrefour, pois eles tinham posturas muito agressivas 

perante os representantes da indústria. 

Também criávamos oportunidades para desenvolver ações conjuntas com fornecedores, como 

a do setor de brinquedos, com a Disney e as indústrias licenciadas quando do lançamento do 

filme Aladdin. Também, com a baixa diferença de câmbio, trazíamos muitos produtos não 

alimentares da China e acabamos fazendo uma promoção patrocinada pela Câmara de 

Comércio Brasil-China. Essas atividades de parcerias, além das vendas em si, também geravam 

muitas mídias espontâneas.  
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Mais barato 

 

Hoje refletindo e tentando denominar qual foi exatamente a estratégia aplicada, a partir das 

pesquisas já realizadas, concluo que fizemos uma adequação além de EDLP (Every Day Low 

Price), Preços Baixo Todo Dia, muitas ofertas, mas sem o Hi do Hi-Lo (BORGES, 2009). 

Nosso EDLP não era pela média de preços da concorrência, mas pelos menores preços 

efetivamente praticados por ela, mesmo quando ofertados. 

A estratégia de EDLP, pura e simples, não favorece imagem em um mercado onde as ofertas 

com descontos são muito intensas ou como chamam de Hi-Lo, estratégia varejista que mantém 

os preços mais altos e são realizadas promoções frequentes, diminuindo temporariamente os 

preços abaixo do nível do EDLP. O que eu chamo de EDLP, ou EDLP combinada, é ser mais 

barato no geral, é também diminuir os preços acompanhando as ofertas, nos momentos “low” 

dos concorrentes, e conseguir comunicar fortemente esses preços baixos. Não se pode imaginar 

que trabalhando com preços médios, ou somente em algumas categorias, o consumidor terá a 

mesma percepção de que : “na média, estão mais baratos”. O Walmart americano é conhecido 

por praticar EDLP, economizando inclusive na comunicação de preços. Mas em mercados 

como os do Brasil, onde a concorrência é muito agressiva promocionalmente, e semanalmente 

são produzidos milhares de folders com ofertas de preços de diversos concorrentes, ele não 

obteve sucesso porque uma ação mais combinada deve ser utilizada. As pesquisas mostram 

que os varejistas de sucesso se utilizam de várias estratégias de preços, num mix bem 

complexo. (BOLTON; MONTOYA; SHANKAR, 2006). 

A EDLP, praticando ofertas com desconto, não é uma estratégia apenas de precificação, mas 

passa a ser de marketing também.  

Watson, Wood e Fernie (2015), em seu estudo, só consideraram preços vistos como normais, 

excluindo preços promocionais. Em Brand Loyalty and Price Promotion Strategies: an 

Empirical Analysis (ALLENDER; RICHARDS, 2012) os autores fazem uma série de 

recomendações a varejistas, inclusive que a estratégia de Hi-Lo é melhor, isso porque seus 

experimentos foram feitos com apenas duas categorias de produtos: refrigerantes e sorvetes.  

Bogomolova, Szabo e Kennedy (2017) citam dados da Nielsen na Inglaterra em 2015, e que 

sendo as promoções de preço muito frequentes e que dispendam muito tempo e dinheiro, 

acabam sendo ineficazes, e a maioria proporciona um retorno negativo para as empresas 

responsáveis por elas – afirmação que talvez possa valer para alguns varejistas pesquisados 

pela Nielsen, ou talvez pelo importante crescimento do formato de Hard Discount nestes 

últimos anos por lá.   



52 

 

 
 

Em Evaluating Consumer Response to EDLPs, Bailey (2008) fez seu estudo considerando 

apenas uma loja de supermercado e pesquisando o consumo de 86 estudantes da Midwestern 

University. Pelos estudos, não se pode afirmar que a prática de uma ou de outra política numa 

loja ou rede em sua totalidade poderia causar o aumento do volume de vendas como pude 

relatar na minha experiência do Extra. Quando tratamos de baixar os preços de apenas algumas 

categorias, podemos estar dispensando clientes que comparam preços em categorias não 

consideradas. Quando se quer disputar o mercado todo, e não apenas um nicho, a política tem 

que ser aplicada para todos os itens. Somente assim pude garantir o crescimento do volume e 

da marca como sendo mais barata. 

Quando se trata de promoção, a maior parte do tempo se foca em duas importantes decisões 

fundamentais, a profundidade da promoção (quanto maior o desconto em relação ao preço 

atual) e a quantidade de vezes que um determinado item é promocionado (ALLENDER; 

RICHARDS, 2012). 

As grandes redes de varejo, além das diversas combinações de estratégias de preços, também 

procuram ter diversidade de formatos para atender nichos em regiões específicas (GAURI, 

2013). 

Em An Empirical Analysis of Determinants of Retailer Pricing Strategy (SHANKAR; 

BOLTON, 2004), os autores resumiram, no quadro a seguir, os fatores determinantes, com suas 

dimensões e as variáveis que observaram para decisão de preço (WATSON; WOOD; FERNIE, 

2015), citando que a maior variedade na estratégia de preços está nesse estudo de Shankar e 

Bolton (2004) . Entretanto, o varejo alimentar no Brasil utiliza quase que só Hi-Lo, e alguns 

fatores determinantes mudam todos os dias, ou até mesmo em horas, devido à força da  

concorrência e à quantidade de concorrentes.   

As decisões de preço, de fato, tem sido reduzir os preços em relação aos concorrentes e na 

atividade de anúncios de ofertas, um valor de desconto bastante representativo para realmente 

estimular o deslocamento dos consumidores até as nossas lojas, mais baseado na experiência e 

no conhecimento do que na ciência. 
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Figura 20 – Determinantes da precificação 

 

  Determinantes             Dimensões           Variáveis de decisão observadas 

 

 

Fonte: Shankar; Bolton (2004, p. 30).  
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Liderança e motivação, o desenvolvimento da equipe. 

À medida que os efeitos das primeiras ações de preço e comunicação mostraram 

resultados, o time como um todo começou a se motivar e a acreditar que trabalhava em 

uma empresa que crescia novamente, e que iria crescer muito mais. O aumento das 

receitas permitiu que pudéssemos desenvolver várias ações na área de pessoal, como por 

exemplo a contratação de um(a) gerente de gerente de recursos humanos em cada loja, 

que junto à gerência de RH da matriz do Extra, passaram a desenvolver diversos 

programas de formação que não se restringiram apenas ao atendimento, mas abordavam 

desde aspectos como apresentação pessoal, até gestão comercial e utilização da 

automação comercial, que começava a ser implantada nas operações de loja. 

Em se tratando de gente, definimos que todas as decisões teriam de ser tomadas sempre 

por dois níveis. Qualquer contratação, promoção ou demissão deveria ser feita pelo chefe 

e pelo chefe do chefe. Por isso era importante que cada um acompanhasse o 

desenvolvimento profissional de dois níveis abaixo de si. Eu acompanhava diretamente 

os diretores e os gerentes na linha direta abaixo deles. Cheguei a dispensar um diretor de 

loja, por perceber que sua equipe, que apresentava problemas, na verdade sofria por 

problemas de liderança.  

Como nas duas primeiras substituições que relatei anteriormente, o critério para a escolha 

e promoção baseava-se quase que integralmente na capacidade de liderança. Também 

procuramos, quando da expansão, fazer apenas promoções internas, em todos os níveis. 

Nos primeiros dois anos, cinco gerentes foram promovidos a diretores de loja, além de 

vários chefes promovidos a gerentes, e inúmeros funcionários da base assumindo funções 

de liderança.  

Ao promover o crescimento nas vendas, foram criadas condições para que 

desenvolvêssemos um clima de muita motivação. A equipe acreditou que poderia fazer 

carreira na companhia, como de fato aconteceu. Muito me orgulha observar os office boys 

que me atendiam à época hoje são gerentes importantes no mercado, bem como diretores, 

gerentes e antigos chefes de seção que hoje ocupam posições de presidência e vice 

presidência em grandes empresas. Eles são fruto da nossa dedicação ao aumento de 

vendas, e não ao corte de custos.  

O fato de ter trabalhado como estagiário, empilhado por muitos meses caixas no depósito, 

depois trabalhado na recepção e na reposição de mercadorias no início de carreira no 

varejo foi imprescindível para minha formação de liderança. A convivência e as 

dificuldades durante este período com a base fizeram com que eu nunca esquecesse disso, 

e em qualquer decisão operacional lembrasse das pessoas que são a parte mais importante 

no varejo. Como os funcionários serão simpáticos com os clientes? Não basta 

treinamento, eles têm que externar como se sentem na empresa, e em relação a ela. Os 

clientes percebiam nos funcionários uma satisfação por estar nessa nova empresa, nesse 

novo Extra. 

Pode-se dizer que os resultados geraram a motivação necessária para o processo de 

crescimento acelerado.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Sobre este relato, passados cerca de 30 anos, existem lições aprendidas a serem consideradas e 

que não foram estudadas com mais profundidade. 

Em 2018, 60% das famílias usaram o atacarejo como principal abastecedor do lar devido ao 

preço3. Também em 2018, 66% dos ingleses visitaram Aldi e Lidl – supermercados que têm 

como estratégia o preço mais barato, mais comumente chamados de hard discounters, que 

atingiram 13% de participação no mercado inglês, e num período de 10 anos4, além de terem 

se tornado os dois maiores varejistas da Europa, e que já estão invadindo também o mercado 

americano5.  

 

Mais próximo ao nosso modelo atacarejo está a Costco, que hoje é a segunda maior varejista 

do mundo. 

  

 

Figura 21 – Ranking dos Maiores Varejistas do Mundo 

 

Fonte: Disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-

Business/cons-global-powers-retailing-2019.pdf. 

 
3 Disponível em: https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/atacarejo-se-destaca-mesmo-com-retracao-

economica-e-e-chave-para-otimizacao-de-gastos-e-atracao-para-outros-canais/. 
4 Disponível em: https://www.theguardian.com/business/2019/mar/05/long-read-aldi-discount-supermarket-

changed-britain-shopping. 
5 Disponível em: https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/business/aldi-walmart-low-food-prices/index.html. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/cons-global-powers-retailing-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/cons-global-powers-retailing-2019.pdf
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/atacarejo-se-destaca-mesmo-com-retracao-economica-e-e-chave-para-otimizacao-de-gastos-e-atracao-para-outros-canais/
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/atacarejo-se-destaca-mesmo-com-retracao-economica-e-e-chave-para-otimizacao-de-gastos-e-atracao-para-outros-canais/
https://www.theguardian.com/business/2019/mar/05/long-read-aldi-discount-supermarket-changed-britain-shopping
https://www.theguardian.com/business/2019/mar/05/long-read-aldi-discount-supermarket-changed-britain-shopping
https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/business/aldi-walmart-low-food-prices/index.html
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Essas três redes, Aldi, Lidl e Costco, mais citadas como discounters, figuram entre os 10 

maiores varejistas do mundo. Não resta nenhuma dúvida de que, em se tratando do varejo 

alimentar para as massas, a estratégia de ter o menor preço tem sido vencedora.  

Por que então todos não seguem esse caminho? Essa foi a nossa escolha no início do Extra, 

que era também o modelo do Carrefour. A tentação de oferecer cada vez mais serviços, 

buscando maior qualificação do público-alvo, exige um aumento de margens que acaba seguido 

do aumento de preços, e por consequência a perda de clientes para concorrentes que vendem 

mais barato. Nos últimos anos, as maiores redes brasileiras têm investido na transformação dos 

hipermercados em atacarejos, operações inicialmente muito mais espartanas que os 

hipermercados. Mas hoje pode-se verificar que estão repetindo nos atacarejos o que aconteceu 

com os preços dos hipermercados, comparando as margens dos dois maiores atacarejos 

brasileiros – que por terem capital aberto divulgam seus resultados –, e a Costco americana.  

Para se manter em crescimento, a Costco, transfere para os preços qualquer ganho que possa 

eventualmente obter na margem, aumentando ainda mais suas vendas.  

Nos quadros a seguir, temos a comparação das margens brutas das três principais redes 

americanas com as da Costco, e a seguir as margens brutas do Atacadão e do Assaí com 

tendência de crescimento.  

 

Figura 22 – Comparação de margens  

 

Fonte: Disponível em: https://www.fool.com/investing/2018/03/16/5-numfbers-that-show-how-

costco-is-in-a-retail-leag.aspx. 

 

 

 

https://www.fool.com/investing/2018/03/16/5-numfbers-that-show-how-costco-is-in-a-retail-leag.aspx
https://www.fool.com/investing/2018/03/16/5-numfbers-that-show-how-costco-is-in-a-retail-leag.aspx
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Figura 23 – Margens do Assaí 

 

Fonte: Dados levantados no site de relações com investidores. Disponível em: www.gpari.com.br.  

 

 

Figura 24 – Margens do Atacadão 

 

Fonte: Dados levantados no site de relações com investidores. Disponível em: 

https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/. 

 

http://www.gpari.com.br/
https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/
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Observa-se a tendência de alta das duas redes brasileiras, que poderá abrir espaço para a entrada 

de outros participantes do mercado que tenham como estratégia vender mais barato, como o 

Extra fez no passado, e com a qual a Costco americana se mantém fiel. 

O mundo do varejo hoje passa por diversas transformações, muito se fala sobre as 

transformações digitais, mas o setor de supermercados no mundo todo e para a maior parte da 

população tem crescido na direção dos preços baixos. O quadro a seguir, de uma publicação de 

2017, da Boston Consulting Group, “How Discounters are Remaking the Grocery Industry” 

(“Como os discounters estão refazendo a indústria dos supermercados”) mostra o crescimento 

do modelo Discount de 2000 a 2015 na Europa Ocidental. 

 

 

Figura 25 – Crescimento Hard Discount Europa 

 

Fonte: Disponível em: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-Discounters-Are-

Remaking-the-Grocery-Industry-Apr-2017_tcm9-150661.pdf. 

 

Entretanto, para a implementação desse modelo são necessários recursos no caixa e coragem, 

pois exige que se faça investimento em margem (redução significativa dos preços), com mídia 

ostensiva para conseguir comunicar isso aos clientes, contra-atacar as ofertas concorrentes, e 

aguardar o volume de vendas crescer.  

Esse ‘aguardar o volume de vendas crescer’ muitas vezes desestimula àqueles que tentam, mas 

acabam desistindo pouco tempo depois. Esse tempo pode variar dependendo da quantidade de 

concorrentes, da imagem que passam, do volume de comunicação, e até mesmo da reação dos 

consumidores. É preciso acreditar, quase que cegamente, mas a virada para as vendas acaba 

acontecendo. 

Com esse relato, espero estimular novos estudos, hoje facilitados pelos recursos da informática 

que registram todas as movimentações de preço e de comunicação da empresa, e até mesmo da 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-Discounters-Are-Remaking-the-Grocery-Industry-Apr-2017_tcm9-150661.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-Discounters-Are-Remaking-the-Grocery-Industry-Apr-2017_tcm9-150661.pdf
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concorrência. Algumas questões ficam em aberto para estudo e experiências: Quanto tempo 

leva para um varejista alimentar atingir um volume de vendas suficiente para tornar-se 

lucrativo, desde o momento que ele toma a decisão de se transformar em um discounter e 

reduzir seus preços? Quantos recursos no caixa se fará necessário para esperar tal mudança? E 

quais outras ações com relação ao sortimento e processos operacionais ele tem que 

desenvolver? Qual o tamanho da redução de margens em cada categoria que propiciará 

aumento de vendas suficientes para isso tudo? 

 

  



60 

 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALLENDER, W. J.; RICHARDS, T. J. Brand Loyalty and Price Promotion Strategies: an 

Empirical Analysis. Journal of Retailing, [S.l.], v. 88, n. 3, p. 323–342, 2012. 

 

ALVESSON, Mats. Methodology for Close up Studies: Struggling with Closeness and 

Closure. Higher Education, [S.l.], v. 46, n. 2, p. 167, 2003. 

 

ALVESSON, Mats; SKÖLDBERG, Kaj. Reflexive methodology: new vistas for qualitative 

research. London: Sage, 2000.  

 

ANDERSON, Leon. Analytic autoethnography. Journal of Contemporary Ethnography, 

[S.l.], n. 4, p. 373, 2006. 

 

ARNOLD, Stephen J. Lessons learned from the world’s best retailers. International Journal 

of Retail & Distribution Management, [S.l.], n. 11, p. 562/568, 2002. 

 

BAILEY, A. A. Evaluating consumer response to EDLPs. Journal of Retailing and 

Consumer Services, [S.l.], v. 15, n. 3, p. 211–223, 2008.  

 

BELL, D. E.; LAL, R.; SALMEON, W. J. Globalization of Retailing. In: QUELCH, J.; 

DESHPANDE, R. (eds.). The Global Market. Developing a Strategy to Manage across 

Borders. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. p. 288-312, cap. 13. 

 

BOGOMOLOVA, S.; SZABO, M.; KENNEDY, R. Retailers’ and manufacturers’ price-

promotion decisions: Intuitive or evidence-based? Journal of Business Research, [S.l.], v. 

76, p. 189–200, 2017.  

 

BOLTON, R. N.; MONTOYA, D. Y.; SHANKAR, V. Beyond EDLP and Hi-Lo: A new 

customised approach to retail pricing. European Retail Digest, [S.l.], n. 49, p. 7–10, 2006. 

 

BORGES, A. La garantie du meilleur prix: les effets du montant du remboursement et le rôle 

modérateur de la stratégie-prix du distributeur. Recherche et Applications en Marketing 

(AFM c/o ESCP-EAP), [S.l.], v. 24, n. 1, p. 29–41, 2009. 

 

ELLIS, Carolyn; ADAMS, Tony E.; BOCHNER, Arthur P. Autoethnography: an Overview. 
Historical Social Research, v. 36, n. 4, p. 273-290, 2011. 

 

ENZO COLOMBO. Reflexividade e escrita. Educação (UFSM), [S.l.], n. 1, p. 15, 2016.  

 

FASSNACHT, M.; EL HUSSEINI, S. EDLP versus Hi-Lo pricing strategies in retailing-a 

state of the art article. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, [S.l.], v. 83, n. 3, p. 259, 2013. 

 

FISHER, M. L.; RAMAN, A. The New Science of Retailing: How Analytics are 

Transforming the Supply Chain and Improving Performance. Boston, Mass: Harvard 

Business Review Press, 2010. 

 

GAURI, D. K. Benchmarking Retail Productivity Considering Retail Pricing and Format 

Strategy. Journal of Retailing, [S.l.], v. 89, n. 1, p. 1–14, 2013. 



61 

 

 
 

 

HOCH, S. J.; DRÈZE, X.; PURK, M. E. EDLP, Hi-Lo, and margin arithmetic. Journal of 

Marketing, [S.l.], v. 58, n. 4, p. 16, 1994. 

 

JONES, Stacy H.; ADAMS, Tony E.; ELLIS, Carolyn. Handbook of Autoethnography. 

Walnut Creek, CA: Routledge, 2013.  

 

MARTINS, M. N. Reflexões sobre o Cenário Econômico Brasileiro da Década Perdida à 

Abertura Comercial. Impulso, [S.l.], v. 26, n. 67, p. 99–111, 2016. 

 

MCCLENDON SR., D. E. The Role of Anthropology in Retailing: an Autoethnographic Case 

Study. International Journal of Business Anthropology, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 89–96, 2010. 

 

MONTGOMERY, C. A.; PORTER, M. E. Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Rio 

de Janeiro: Campus, 1998.  

 

PECHTL, H. Profiling intrinsic deal proneness for HILO and EDLP price promotion 

strategies. Journal of Retailing and Consumer Services, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 223–233, 

2004. 

 

REVISTA EXAME. Edição 581. ano 27, n. 8, 12 de abril de 1995.  

 

REVISTA SUPERMERCADO MODERNO. Maio de 1993. 

 

SHANKAR, V.; BOLTON, R. N. An Empirical Analysis of Determinants of Retailer Pricing 

Strategy. Marketing Science, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 28–49, 2004. 

 

WATSON, I.; WOOD, S.; FERNIE, J. “Passivity”: a model of grocery retail price decision-

making practice. European Journal of Marketing, [S.l.], v. 49, n. 7/8, p. 1040–1066, 2015. 

 

YANG, S. et al. Joint optimization of ordering and promotional strategies for retailers: 

Rebates vs. EDLP. Computers & Industrial Engineering, [S.l.], v. 90, p. 46–53, 2015. 

 

 

 

  



62 

 

 
 

 

ANEXO A – DEFINIÇÕES DE ESTRATÉGIAS 

 

Tabela 2 Definições de estratégias de preços no varejo e seus aspectos 

Referências Aspectos Definição 

Bailey (2008),  

p. 211 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; abordagem 

unidimensional  

 

''A estratégia de preços pode ser de preços 

baixos todos os dias (EDLP) 

ou preços promocionais HI-LO.'' 

Bell e Lattin 

(1998), p. 67f. 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia contínua de 

pricing; loja a loja; 

abordagem 

unidimensional 

 

''Alguns varejistas posicionam-se como 

'preço baixo todo dia' através de uma ampla 

variedade de categorias de produtos, 

enquanto outros oferecem grandes descontos 

temporários em um grupo menor de 

categorias. A primeira estratégia é 

comumente conhecida como 'EDLP', e esta 

última 'HI-LO'”.  

''Versões puras de HI-LO e EDLP raramente 

existem na prática e EDLP/Hi-Lo dá melhor 

ideia de continuidade. 

 

Bolton e 

Shankar (2003), 

p. 214f .; 221 

 

Cinco estratégias de 

pricing; a nível de bandeira; 

abordagem 

multidimensional  

(preço/promoção) 

 

''A natureza distinta das estratégias de pricing 

por bandeira ressalta o fato de que os 

varejistas customizam suas estratégias de 

pricing no nível básico de bandeira, além de 

loja a loja''. ''Estratégias de pricing são 

multidimensionais: pesquisas anteriores 

focadas exclusivamente na variação de preço 

de um único produto (ou seja, EDLP vs. Hi-

Lo) resultava em uma constância.  Ao 

examinar um conjunto mais amplo de 

medidas,  nossos resultados mostram que as 

estratégias de pricing varejistas refletem um 

conjunto mais rico de variações de pricing – 

que incluem preços relativos, intensidade da 

negociação e apoio à negociação [...] as 

estratégias que revelamos são combinações 

das quatro dimensões independentes de 

pricing, nas quais cada dimensão tem  uma 

continuação distinta.'' 

 

Cataluna et al. 

(2005), p. 331 

 

 

 

 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de 

pricing; loja a loja, 

abordagem unidimensional  

 

''[...] duas estratégias frequentemente 

utilizadas no varejo [...] são as de preço baixo 

todo dia (EDLP), ou sempre preços baixos, o 

que pode ser uma filosofia aplicada por lojas 

de desconto, e preços altos e baixos (Hi-Lo), 

ou preços promocionais mais comuns em 

hipermercados.'' 
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Tabela 2  (continuação) 

Referências Aspectos Definição 

Ellickson e 

Misra (2008), 

p. 811; 813 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia permanente  

(híbrida); estratégia de 

pricing; loja a loja; 

abordagem 

unidimensional 

 

''[...] estratégia de pricing pode ser 

caracterizada como uma escolha entre 

oferecer preços relativamente estáveis em 

uma ampla gama de produtos (muitas vezes 

chamado de preço baixo todo dia) ou 

enfatizar descontos significativos e 

frequentes em um conjunto menor de 

produtos (chamado promocional ou preços 

PROMO)''. '' Estratégias de pricing [...] 

frequentemente têm implicações em outros 

aspectos do mix de varejo. [...] estratégia de 

pricing é mais do que a simples fixação de 

preços: ela sozinha reflete a dimensão de 

preços, considerando outros aspectos do mix 

de varejo como dados''. ''Na prática, as 

empresas escolhem uma combinação de 

EDLP e PROMO [...] - pricing 

híbrido ''. '' [...] estratégia de pricing é mais 

bem percebida na prática permanente do 

EDLP puro [...] em uma extremidade e do 

PROMO puro [...] na outra.'' 

 

 

Gauri et al. 

(2008), p. 256 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia contínua  

(híbrida); loja a loja; 

abordagem 

unidimensional 

 

''[...] preços [...], para os quais as opções de 

estratégias disponíveis para os varejistas vão 

desde preço baixo todos os dias (EDLP) à 

promocionais ou estratégias (Hi-Lo). Um 

varejista EDLP tende a oferecer preços 

médios mais baixos, ao passo que um 

varejista Hi-Lo oferece descontos frequentes 

[...]. [...] alguns varejistas podem oferecer 

uma combinação (ou seja, estratégias 

híbridas de pricing).'' 

 

 

Hoch et al. 

(1994), p. 

16f. 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia contínua de 

pricing; a nível de  

rede-/loja-/categoria-/; 

unidimensional 

 

''A descrição modelo de uma política de 

pricing EDLP política de preços é a seguinte: 

o varejista cobra um preço baixo constante, 

sem descontos temporários. O varejista Hi-

Lo cobra preços mais altos no dia a dia, mas 

realiza promoções frequentes nas quais os 

preços são temporariamente reduzidos abaixo 

do nível EDLP ''. 

'' [...] ‘o verdadeiro’ EDLP raramente existe. 

Em vez disso, assume várias formas: 

estratégia de pricing por bandeira, por loja e 

por categoria. Porque existem muitos 

híbridos, o EDLP é melhor percebido como 

uma estratégia de pricing contínua.'' 
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Tabela 2  (continuação) 

Referências Aspectos Definição 

Kopalle et al. 

(2009), p. 57; 59 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; unidimensional 

 

''As duas principais estratégias de preços de 

varejo pesquisadas são preço baixo todo dia 

(EDLP) e preço promocional (PROMO) 

[...].'' 

 

Lal e Rao 

(1997), S. 60f. 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; multidimensional  

(pricing, promoções, 

serviços, comunicações) 

 

''Toda estratégia de preço baixo todo dia é 

pensada para se diferenciar da estratégia 

de preços promocionais (PROMO ou Hi-Lo) 

por não enfatizar ofertas específicas, mas em 

vez disso, chama a atenção do consumidor 

para preços bons em toda a compra''. ''A 

nossa análise e resultados oferecem uma 

caracterização mais completa das 

estratégias EDLP e PROMO. [...] estratégias 

EDLP e PROMO são estratégias de 

posicionamento, ao invés de estratégias 

meramente de pricing, com diferentes 

elementos: preços/promoções, serviços e 

comunicações.'' 

 

Lattin e 

Ortmeyer 

(1991), p. 3-5 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; abordagem 

unidimensional  

 

''A estratégia (EDLP; Nota dos autores) é 

tipicamente caracterizada por preços de 

varejo estáveis, posicionando-se entre os 

preços regulares e promocionais dos 

varejistas PROMO [...] 

o varejista promocional define seus preços 

promocional baixos e um preço regular alto.'' 

 

Monroe (2003), 

p. 499f. 

 

Hi-Lo/EDLP como aspecto 

de posicionamento da 

estratégia; loja a loja; 

multidimensional 

(preço, publicidade, 

serviço) 

 

''A escolha da estratégia EDLP versus Hi-Lo 

é um aspecto do posicionamento estratégico 

da empresa. Ou seja, empresas que buscam 

qualquer uma destas estratégias de pricing 

devem também escolher uma única 

combinação de publicidade, preço e serviço.'' 

 

Neslin e 

Shoemaker 

(1994), p. 1f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi-Lo / EDLP; loja a loja; 

multidimensional (preço) 

 

''Há três características de pricing no varejo 

[...] ao compararmos estratégias EDLP e Hi-

Lo: (1) a frequência de redução de preços 

nas lojas, (2) a profundidade de tais reduções, 

e (3) a duração destas reduções [...] A 

estratégia EDLP significa uma menor 

variação de preços, ou seja, as reduções não 

são tão fortes nem frequentes, e têm maior 

duração.'' 
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Tabela 2  (continuação) 

Referências Aspectos Definição 

   

Ortmeyer et al. 

(1991), p. 3; 5; 

55f. 

 

Hi-Lo/EDLP/EDFP + como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; multidimensional 

(preço/serviço/variedade) 

 

''A estratégia EDLP é caracterizada por 

preços estáveis no dia a dia, posicionando-se 

entre os preços regulares e com descontos 

dos varejistas PROMO''. ''O varejista 

promocional define seus preços 

promocionais agressivamente e os preços 

regulares, altos''. '' [...] Tipicamente, a 

estratégia EDLP é acompanhado por 

chamadas publicitárias como 'garantia de 

preços baixos''. '' [...] EDFP + (preço justo 

todo dia) [...] significa três coisas: a 

manutenção de preços que representem 

valores justos para o consumidor, mesmo que 

eles não sejam o menor preço da cidade; 

menos ofertas e, mais importante, excelência 

em outros fatores de diferenciação do mix de 

marketing, tal como serviço e sortimento.'' 

 

Pechtl (2004), 

p. 223f. 

 

Hi-Lo/EDLP como 

estratégia de pricing; loja a 

loja; unidimensional 

 

''Na estratégia HI-LO, os descontos de preços 

temporários em itens específicos ocorrem por 

alguns dias, seguido de semanas com preços 

regulares. No ELDP, o varejista promove 

uma cesta de produtos com o argumento de 

oferecer preços atraentes, e com a promessa 

de se manterem por um mais tempo. Estes 

preços são mais baixos do que os preços 

regulares das lojas Hi-Lo, mas não tão baixos 

quanto as ofertas do Hi-Lo.'' 

 

Popkowski 

Leszczyc 

et al. (2004),  

p. 86 

 

Hi-Lo/EDLP como formato 

de preço permanente; loja a 

loja; unidimensional 

 

''As lojas EDLP tendem a oferecer preços 

médios mais baixos, enquanto lojas Hi-Lo 

oferecem frequentemente preços especiais 

em alguns produtos. É mais correto entender 

estas estratégias como dois pontos extremos 

de uma estratégia contínua, já que a maioria 

das lojas EDLP oferecem algumas 

promoções de preços.'' 

 

Shankar e 

Bolton (2004), 

p. 31 

 

Cinco estratégias de 

pricing; a nível de bandeira; 

multidimensional 

(preço/promoção) 

 

''[...] estratégia de pricing tem sido 

interpretada como unidimensional. 

Consideramos a estratégia de pricing 

varejista sob múltiplas dimensões e que 

reconhecem a existência de preços 

promocionais.'' 

Shankar e 

Krishnamurthi  

(1996), p. 250 

 

 

Hi-Lo/EDLP como política 

de pricing com decisões 

táticas; loja a loja;  

multidimensional (preço/ 

promoção) 

 

''Normalmente, os varejistas são 

confrontados com duas políticas de pricing: 

EDLP ou política de pricing high low (HLP). 

Decisões táticas incluem variáveis 

promocionais como redução de preços, 

recursos publicitários e exposição.'' 
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Fonte: Fassnacht; El Husseini (2013, tradução nossa). 

Tabela 2  (continuação) 

Referências Aspectos Definição 

   

Tang et al. 

(2001), p. 56 

 

Hi-Lo/EDLP como modelo 

de pricing permanente; loja 

a loja; unidimensional 

 

''Os gerentes podem escolher manter uma 

política de preços ancorada na EDLP em uma 

extremidade, e Hi-Lo na outra.'' 

 

Tsiros e 

Hardesy (2010), 

p. 49 

 

Hi-Lo/EDLP como tática 

de pricing; loja a loja; 

unidimensional 

 

''Duas táticas de preços promocionais 

bastante populares são EDLP e Hi-Lo. 

Varejistas que empregam a tática EDLP 

praticam preços constantes, sem (ou quase 

sem) promoções de preços temporários [...]. 

Alternativamente, os que empregam a tática 

Hi-Lo definem preços relativamente mais 

altos regularmente, mas oferecem promoções 

de preços frequentes e substanciais.'' 

 

Voss e Seiders  

(2003), p. 37f. 

 

Estratégia de pricing 

promocional; loja a loja; 

multidimensional 

(preço/promoção) 

 

''[...] estratégia de pricing promocional que 

definimos como um conjunto coordenado de 

decisões de preços e promoções destinado a 

comunicar o posicionamento de pricing para 

os consumidores e gerar uma resposta em 

vendas no curto prazo e uma performance no 

mercado''. '' [...] examinamos três importantes 

componentes da estratégia de promoção de 

preços: política de variação de 

preços [...], intensidade de publicidade destas 

promoções [...], e agressividade no desconto 

[...].'' 

 


