
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hirota Food Supermercados 

  

 
Sobre a Empresa 

@hirotafoodsupermercados 

https://www.linkedin.com/company/hirotafood-supermercados/ 

https://pt-br.facebook.com/HirotaFoodSupermercados/ 

https://hirotafood.com.br/ 

(11) 2066-5300 

Rua Lino Coutinho, 1783 - Ipiranga, São Paulo - SP, 04206-000 (Matriz) 

• 1935: Família Hirota chega aoBrasil; 

• Tudo começou em 1972 quando a 

familia Hirota, formada por imigrantes 

japoneses, comprou um pequeno bar 

e mercearia no Ipiranga; 

• Em 1985 abriu o 1° supermercado; 

• 1987: Início da expansão da sede 

Hirota; 

• 2001: Implantação da Central de 

Produção; 

• 2013: Parceria com a Daiso; 

• 2013: Nasce omascote Hirotinha; 

• 2015: Já contam com 15 lojas na 

grande S. Paulo; 

• 2016: Primeiro Hirota Food Express; 

• 2017/2018: Retrofit da marca e 

mudança para Hirota Food 

Supermercados; 

• 2018: 20 lojas Hirota Food Express; 

• 2019: Completa 16 lojas de 

supermercados e 1ª loja FlagShip da 

marca.  

Sobre a Empresa 

Fé, Família, Escola e Trabalho. Esses são os pilares 

que traduzem bem os valores do casal de 

japoneses Katsumi Hirota e Dalia Shumiko. Os 

dois deixaram a vida apertada da roça lá no 

interior do Paraná em meados dos anos 70 e 

arrastaram os seis filhos até o Ipiranga, zona sul 

de São Paulo, para tocar uma venda modesta. 

Pouco a pouco, o negócio foi vingando, e 

cresceu. Hoje, com dezesseis unidades na 

Grande São Paulo, o Hirota Food 

Supermercados conquista reconhecimento por 

onde passa, sem jamais perder sua essência: a 

de oferecer serviços pensados nas pessoas. 

Por isso, a rede se tornou rapidamente parte da 

rotina dos paulistanos, sempre oferecendo 

novas soluções em alimentação para garantir 

mais facilidade, conforto e bem-estar ao dia a 

dia com uma caprichada seleção de produtos 

orientais, além da cesta básica. E assim, como 

sempre esteve, a rede segue preocupada em 

entender as necessidades da sua família e 

proporcionar a ela mais comodidade, tempo e 

saúde de sobra para desfrutar o melhor da vida. 

 

Filosofia 

Uma empresa que acredita e 

investe nas pessoas. Trabalho, 

honestidade e integridade: esses 

são os valores que norteiam 

nossos funcionários. E acolher 

nossos clientes é primordial, por 

isso a cada unidade inaugurada 

temos o cuidado de recebê-los 

com o clima Hirota de 

atendimento: oferecendo um 

ambiente prático e completo 

para encontrar produtos de 

qualidade por ótimos preços. 

Sabe aquela sensação de 

comprar de olhos fechados? Essa 

relação de carinho e respeito, 

aliada a busca incessante pela 

eficiência, é o nosso maior 

compromisso. Faz parte da nossa 

cultura priorizar as relações 

humanas, e este é mais um 

motivo pelo qual fazemos 

questão de ter você aqui com a 

gente. Hirota Food 

Supermercados, uma relação de 

carinho e respeito com quem 

realmente importa: você. Representante ADCE 

Francisco Hirota, um dos seis filhos do casal Katsumi e Dália, está como presidente do Conselho de Administração do Grupo Hirota, 

CEO da Hirota Food. 

 

Email representante: francisco@hirota.com.br 
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