
Capa

especialmente supermercados
e lojas de auto-serviço com até
quatro check-outs. A pesquisa
mostra o quanto elas crescem,
onde crescem e detalha em
quais cestas de produtos
ampliam participação. Tudo
isso amparado por análises e
declarações da indústria
fornecedora, cada vez
mais atenta a esse crescimento,
que impulsiona o setor de
supermercados como um todo

PEQUENO VAREJO
se fortalece em várias

uito se fala sobre o cresci-
mento das vendas em lo-
jas de pequeno porte (de

um a quatro check-outs). As mais
diversas análises são realizadas
para entender em quais cir-
cunstâncias isso ocorre, seja
por se unirem em redes de ne-
gócios, como verificado no 5°
Ranking das Redes e Associa-
ções de Negócios, publicado
na edição de setembro de Su-
perHiper, ou pela nova percep-
ção dos empresários dessas
lojas, mais empenhados em

acompanhar a mudança de
comportamento do consumi-
dor e com isso angariar mais
clientes. Vários fatores indicam
que essas lojas conseguem pra-
ticar preços muito competitivos
e oferecem mais serviços com
estruturas mais modernas.

Para compreender melhor
os acontecimentos neste univer-
so de pequenas lojas de auto-
serviço, SuperHiper apresenta a
seguir com exclusividade o es-
tudo "O Pequeno Varejo Ali-
mentar", realizado recentemen-

te pela ACNielsen, que tem jus-
tamente como objetivo medir,
quantificar e avaliar os principais
movimentos que caracterizam o
crescimento do pequeno vare-
jo brasileiro.

Cenário atual

O formato de pequeno va-
rejo no auto-serviço apresen-
tou as mais altas taxas de cres-
cimento no volume de vendas
nos últimos dois anos. Na com-
paração entre 2002 e 2003
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força de crescimento do
pequeno varejo brasileiro,

que mostra a

SuperHiper apresenta
com exclusividade
pesquisa da ACNielsen
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frentes
ampliou em 8,5% as vendas em
volume. O que demonstra um
crescimento consistente, visto
que em 2004 este grupo de lo-
jas aumentou em 8% o volume
de vendas. "Cresceu sobre uma
base forte", comenta a gerente
de atendimento da ACNielsen,
Melissa Barth Calux.

No total, o auto-serviço havia
crescido 0,6% em 2003 quando
comparado a 2002 e em 2004
ampliou as vendas em 2,7% em
relação ao ano anterior.

O bom desempenho das pe-

quenas lojas ocorreu na maio-
ria das áreas pesquisadas pela
ACNielsen. A exceção ficou
com a área 4 (Grande São Pau-
lo) com queda de 0,9%. "O que
é explicado pela concentração
de grandes redes espalhadas
nessa localidade", explica
Melissa. Em crescimento, desta-
cam-se as áreas l (Estados do

Nordeste) com aumento de
16,4% nas vendas em volume,
seguida da área 2 (Minas Gerais,
Espírito Santo, e interior do Rio
de Janeiro), com aumento de
13,8% (veja gráfico).

Este cenário de melhor de-
sempenho das pequenas lojas já
era esperado por algumas em-
presas. Um exemplo é a Vilma Ali-
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mentos, com atuação nos Esta-
dos de Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia,
que montou uma estrutura pró-
pria de distribuição pulverizada
no início da década de 90. Hoje
conta com 22 mil clientes ativos
nesses Estados.

O vice-presidente de ven-
das e marketing da Vilma Ali-
mentos, Cézar Tavares, conta

que na época foi uma opção
estratégica de trabalho. "A en-
trega pulverizada faz com que
haja a convivência em empre-
sas de pequenos e médios por-
tes. E agora que as pequenas
lojas despontam com sucesso
de vendas no mercado, não
precisamos mudar nossa estru-
tura para atendê-las. Ao con-
trário, este foi um de nossos
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pilares de crescimento. Entre os
anos de 1999 a 2004, cresce-
mos 162% e no mesmo perío-
do investimos R$ 40 milhões
para termos uma estrutura de
venda de 770 homens, que
têm um contato direto com as
pequenas lojas", conta Tavares,
e acrescenta que isso facilita a
colocação de produtos no
mercado, bem como, com o
conhecimento das reais neces-
sidades dessas empresas, adqui-
re fidelidade e diminui os índi-
ces de inadimplência.

Histórico

Para analisar o que vem
ocorrendo ao pequeno varejo,
é necessário se atentar para os
movimentos verificados em
todo o mercado. Sem dúvida,
um dos pontos principais é que
se ampliou muito a competiti-
vidade, com a crescente aber-
tura de pontos-de-venda e mo-
dernização dos mesmos. Pela
definição ACNielsen de varejo
alimentar, incluindo todos os
tipos de loja de auto-serviço,
bem como armazéns, bares -
mercearias, empórios, lojas de
conveniência, padarias, super-
mercados e também farmácias,
em um período de dez anos,
(veja gráfico), o cenário passou
de 267 habitantes por loja em
1994 para 216 habitantes por
loja em 2004. Houve uma que-
da de 19%, e o número de es-
tabelecimentos, que era de 586
mil, subiu para 873 mil, nesse
mesmo período. A variação é
um aumento de 49% no núme-
ro de lojas, segundo Melissa.

E entre os formatos de loja
que mais expandiram em parti-
cipação sobre o número total de
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lojas de auto-serviço, conforme
apurado pelo Ranking Abras edi-
ção 2005, destacam-se justa-
mente as lojas do formato de até
250 metros quadrados. Este é
um movimento recente. Em
2002, a participação desse gru-
po de lojas era de 19,3% e em
2004 chegou a 32,4%. Os demais
tipos de loja ou diminuíram a
participação ou se mantiveram
praticamente com os mesmos
índices nesse intervalo.

Quando à análise de impor-
tância dos formatos de loja é
voltada ao faturamento, os pe-
quenos também se sobressaem
(lojas tradicionais e auto-serviço
de um a quatro check-outs). Este
grupo passou de 34,1% de par-
ticipação sobre o faturamento
total em 2002 para 37,1% em
2004. Inevitavelmente, se um
grupo aumenta participação,
outro perde. Neste caso, os su-
permercados grandes (de 20 ou
mais check-outs) possuíam 18%
do mercado e foram para 16%
e os supermercados médios (de
10 a 19 check-outs) tinham
16,7% e baixaram para 15,9% de
participação no mesmo período.
A gerente da ACNielsen lembra
que as cinco maiores cadeias de
supermercados presentes no País
somavam em 2002 29% de par-
ticipação sobre o faturamento
total, em 2004 passaram a res-
ponder por 24%.

Motivos

Ao partir do princípio de que
as pequenas lojas ganham repre-
sentatividade por serem as pre-
feridas quanto ao comportamen-
to de compras de reposição, em
um levantamento realizado pela
ACNielsen com consumidores,
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49% dos entrevistados disseram
gastar metade ou mais do seu
orçamento para alimentação
com reposições mensais. Quan-
do divididos por classe socioe-
conômica verifica-se que 45%
dos pertencentes à classe A gas-
tam mais da metade do orça-
mento com compras de reposi-
ção; 54% da classe B e 47% da
classe C fazem o mesmo.

E as razões declaradas pelos
consumidores na pesquisa (múl-
tipla escolha) para continuar a
comprar no mesmo supermerca-
do são as seguintes: 60% dos en-
trevistados responderam em ja-

neiro de 2005 que o motivo é a
proximidade. É uma razão com
peso significativo, embora menor
do que em janeiro de 2004,
quando 73% deram a mesma
resposta. Dentre os motivos, é in-
teressante verificar que varieda-
de de produtos e bom atendi-
mento ampliam a importância
do estabelecimento.

Mas em segundo lugar, o pre-
ço é o determinante, visto que
55% atribuíram como um dos
principais fatores.

Conforme Melissa lembra,
preço é um atributo em desta-
que no pequeno varejo. Quan-
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do fixada a média de preço pra-
ticada em 2004 pelas lojas de 10
e mais check-outs, levando em
conta as 162 categorias analisa-
das pela ACNielsen, 69% dessas
categorias tiveram preços meno-
res no pequeno varejo; 4,8% es-

tavam iguais e 26,2%
eram maiores.

Isso ocorreu em
praticamente todas as
cestas, a exceção ficou
para bebidas não-alco-
ólicas, com 63% de ca-
tegorias acima do pre-
ço praticado nas gran-
des lojas (veja gráfico).

"O fator preço é
um diferencial. Faz o
pequeno entrar no
jogo da disputa pelo

cliente, mas há outros indícios,
como proximidade, bom aten-
dimento e serviços ofertados,
que atraem o cliente", diz.

Cestas em destaque

Segundo Melissa, os princi-
pais destaques em cestas co-

mercializadas no peque-
no varejo ficam para mer-
cearia doce com 29% de
participação no fatura-
mento e de 28,8% nas mé-
dias e grandes lojas. Mer-
cearia salgada responde
por 22,9% no pequeno e
21,1% nos grandes estabe-
lecimentos. A cesta de higiene
e beleza tem representatividade

semelhante, de
15,1% em am-
bos os formatos
de loja. A cesta
de limpeza re-
presenta 11,1%
do faturamento
das menores lo-
jas e 10,3% das

demais.
Na variação de volume de

SuperHiper

vendas, as cestas de maiores des-
taques são: mercearia doce, que
cresceu 13,6% em 2004 compa-
rado a 2003, higiene e beleza, que
vendeu 12,1% a mais de produ-
tos, e limpeza, com vendas 10,5%
maiores no mesmo período.

O pequeno varejo apresen-
ta crescimento de vendas em
volume acima das lojas médi-
as e grandes em quase todas as
categorias que compõem a
cesta de mercearia doce. E al-
gumas com forte peso, como
leite flavorizado e café, na fai-
xa dos 30%; modificadores de
leite e mistura para bolo, com
cerca de 25%; bem como com-
plemento alimentar, café solú-
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vel, leite condensado, bolacha
e biscoito, acima de 10%.

A ACNielsen fez uma aná-
lise do índice de preço do pe-
queno varejo, tomando como
base 100 o preço praticado
pelas grandes lojas, para veri-
ficar qual é a diferença, lem-
brando a importância da ca-
tegoria na cesta. "Quando
olhamos para a cate-
goria de biscoitos e
bolachas, que res-
ponde por 25% do fa-
turamento da cesta,
nas pequenas lojas o
preço praticado está
16% menor. Mas no
caso de café, que
teve um crescimento
de 30% nas vendas
em volume, o preço
praticado pelo pe-
queno é 3% maior.
Em leite condensa-
do, que as vendas au-
mentaram mais de
10%, o valor cobrado
nos pequenos é 10%
maior. O que afirma
que preço é um
indicativo para cha-
mar cliente, mas não

é só este o principal fator", jus-
tifica Melissa.

Situações semelhantes ocor-
rem em outras cestas. Na de lim-
peza, a categoria de sabão e de-
tergente em pó, que significa
34,1% das vendas em volume da
cesta, teve um aumento de 25%
nas vendas em pequenas lojas e
o preço é 9% maior. Em arma-

dilha para inseto, o crescimen-
to foi de quase 20%, e o preço
praticado foi 20% maior.

Na cesta de higiene, todas
as categorias apresentaram au-
mento de vendas no pequeno
varejo, somente o anti-séptico
bucal teve um preço acima do
praticado pelo grande varejo,
de 8% a mais e com um cres-

cimento em volume
de quase 60% neste
canal.

Em uma compara-
ção entre a importân-
cia no faturamento
das cestas de produ-
tos analisadas pela
ACNielsen nas lojas de
pequeno varejo (um a
quatro check-outs) e
de médios e grandes
supermercados (acima
de 10 check-outs), ve-
rifica-se que o desem-
penho é bastante se-
melhante, com exce-
ção da cesta de pere-
cíveis, que no peque-
no respondeu por
9,8% do faturamento
em 2004 e nos maio-
res por 15,7%.
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Marcas lideres

Engana-se quem
imagina que somente
as marcas intermediá-
rias estejam presentes
nas pequenas lojas. A
pesquisa mostrou tam-
bém a variação de pre-
ços das marcas líderes
neste perfil de loja e
que a presença delas é
consistente. "Há traba-
lhos realizados pelos
fornecedores de mar-
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cas líderes para fortalecer o pe-
queno varejo, com casos de
atendimento loja a loja e parce-
rias, entre outras", afirma Melissa.

Um bom exemplo é a
Bunge. "Percebemos nos últi-
mos tempos a melhoria em
geral da operação dessas lojas,
o que fez com que passassem
a ter maior giro de mercado-

rias. Em diversos ca-
sos começamos a ter
atendimento loja a
loja", comenta o ge-
rente territorial de
área (interior de Mi-
nas Gerais e Rio de
Janeiro) da Bunge,
Rodrigo Moreira.

Entre outros fato-
res, o gerente diz que
é evidente o processo

de investimento dessas pequenas
lojas em tecnologia, com a im-
plementação de softwares. "O
que tem sido fundamental para
fornecedores e supermercadis-
tas falarem a mesma linguagem,
essencial para tornar o intercâm-
bio mais simples e melhorar a ne-
gociação", afirma.

Tanto que na se-
ção de mercearia sal-
gada 42% dos produ-
tos das marcas líde-
res têm preços
menores praticados
no pequeno varejo
do que nas lojas mai-
ores. Em mercearia
doce esse percentual é de 52%,
mas os destaques ficam para ba-
zar, com 75%, e higiene pesso-
al, com 69%. Pela pesquisa, as
marcas líderes que tiveram mai-
ores preços são as das cestas de
bebidas alcoólicas e não-alcoó-
licas no pequeno varejo.

Vale destacar entre as ações
de grandes empresas trabalhos
realizados há anos, como por
exemplo o da Nestlé no auxí-
lio a gerenciamento por cate-
gorias nas pequenas lojas. Em
um projeto-piloto dentro da
Associação ECR Brasil, o fatu-
ramento da seção de biscoitos
de uma loja no interior de São
Paulo saltou de 1,7% para 20%,
em um ano e meio. O trabalho
realizado contemplou mudan-
ças de layout, de reposiciona-

mento de gôndolas e
marcas, o que impul-
sionou a venda da
categoria.

O índice de parti-
cipação de mercado
das marcas líderes
também é destaque
em diversas cestas. Se-

gundo Melissa, a explicação
pode ser devido ao pequeno
varejo estar recebendo este
maior apoio das fornecedoras
de marcas líderes, com investi-
mento em logística. Além disso,
o espaço físico menor faz com
que o pequeno varejo trabalhe
com a marca líder e uma ou
duas intermediárias. Nesta ava-
liação verificam-se alguns des-
taques, como mercearia doce,
em que as líderes participam
com 65% das vendas, no bazar,
com 53%, e nos perecíveis, com
41% (veja gráfico).

Mix ampliado

A competitividade do peque-
no varejo não se limitou ao
combate de preços e maior apoio
dos fornecedores. Esse perfil de
loja também aumentou a pene-
tração de novas categorias. En-
tre os anos de 2002 e 2004 o
crescimento foi de 43%. Tanto
que algumas empresas mudaram
suas estratégias para não perder
a oportunidade de venda nes-
se formato de loja. Um exemplo
é a Regina Festas.

Segundo a diretora comerci-
al, Márcia Regina Almeida do Pra-
do Silva, o avanço nas vendas e
participação das pequenas rede
aliado à necessidade de oferecer
ao cliente um mix diferenciado de
produtos, fez com que a empre-
sa, que é uma das maiores fabri-
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cantes de artigos para festas e ex-
portadora, passasse a oferecer um
mix reduzido, o que possibilita a
exposição em pequenas lojas, po-
rém muito adequado e atualiza-
do à necessidade do cliente. "As-
sim o pequeno supermercadista
pode oferecer opções para o pre-
paro de uma festa. Para isso, além
de trabalhar com atacadistas,
mantivemos representantes em
todo o País", conta.

Mas ainda há muita opor-
tunidade no pequeno varejo,
principalmente nas categorias
de não-alimentos e perecíveis.
No auto-serviço de um a qua-
tro check-outs, 32% das cate-
gorias existentes nesse forma-
to de loja ainda não atingiram
70% desses pontos-de-venda e
no varejo tradicional 74% ain-

da não chegaram a 70% das lo-
jas. Enquanto nos supermerca-
dos de dez e mais check-outs
apenas 3% não atingiram os
70%. Os percentuais indicam

que, guardadas as diferenças
de tamanho de loja, ainda há
muito a progredir.

Por Marlucy Lukianocenko
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