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ABERTURA DE HIPER
Hipermercados
fecharam o ano

com saldo de
mais 17 lojas:

alta de 5%. Já os
super registraram
saldo negativo de

197 unidades:
queda de 1,73%.
Entenda o que

aconteceu.
POR ADRIANA MANFREDINI

o ano de 2005 o número
de hipermercados conti-

nuou crescendo. Foram abertas
mais lojas nesse formato do que
fechadas, resultando em um sal-
do de mais 17 unidades em rela-
ção a 2004 - alta de 5%. Com o
acréscimo, os hipermercados so-
maram 357 lojas cadastradas no
banco de dados de SM.

Para o consultor Juracy Paren-
te, coordenador do Centro de Ex-
celência de Varejo da FGV de São
Paulo, uma das explicações para
o crescimento numérico dos hi-
permercados é o acirramento da
concorrência entre as três primei-
ras empresas do ranking após as
últimas aquisições realizadas pela
rede Wal-Mart no País.

- A luta pela liderança de mer-
cado entre os três maiores players
está intensa. Para dois deles, Car-
refour e Wal-Mart, o formato mais
competitivo é o de hipermercado,
para o qual já têm histórico e vo-

cação mais definida - acredita
Parente. - Daí a opção dessas re-
des e também do concorrente em
acelerar a expansão física por
meio dos hipermercados.

Das três empresas, quem lide-
rou a fila de inaugurações de hi-
permercados em 2005 foi a ban-
deira Extra, com oito novas lojas.
A rede Wal-Mart abriu cinco, en-
quanto o Carrefour inaugurou qua-
tro, além de adquirir 10 unidades
da bandeira Big em São Paulo.
Para este ano, a previsão é de mais
inaugurações (veja na p. 64).

A abertura de hipermercados
compactos voltados sobretudo
para as classes C e D é outra ex-
plicação para o avanço do forma-
to em 2005, segundo Parente.
Além das grandes redes, o forma-
to hiper compacto também tem
sido opção de empresas médias e
pequenas para crescer junto ao
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A região Sudeste foi a que ganhou mais hipermercados no
ano passado: o saldo positivo contabilizou sete unidades

público de baixo poder aquisitivo.
- É uma tendência que se for-

talece à medida que há melhoria
de renda e de transporte nas áreas
periféricas das metrópoles - ex-
plica o consultor.

Apesar da alta competitividade,
a região Sudeste foi a que ganhou
mais hipermercados em 2005: sal-
do positivo de sete unidades. Para
Parente, é natural que a região con-
tinue atraindo novas lojas, uma vez
que apenas o Estado de São Paulo
concentra cerca de um terço do
mercado consumidor brasileiro.

Além de as empresas estarem de
olho nos consumidores das classes
C e D das regiões metropolitanas,
há também oportunidade de expan-
são para o hiper compacto em ci-
dades do interior paulista entre 100
mil e 300 mil habitantes. Segundo
o consultor, essas cidades melho-
raram as condições de infra-estru-
tura urbana e viram, nos últimos
20 anos, o mercado consumidor
amadurecer.

Outro destaque na abertura de
hipermercados foi a região Nor-
deste. No ano passado, o saldo,
descontados os fechamentos, foi
positivo em seis lojas. Só no Es-
tado de Sergipe foram registradas
duas inaugurações.

da concorrência entre as grandes
redes e também estão relaciona-
dos ao crescimento da região e aos
investimentos direcionados às
classes C e D.

É importante lembrar que, se-
gundo pesquisa da ACNielsen, o
Nordeste apresentou crescimento
de 12,2% no volume de vendas,
considerando as 157 categorias de
produtos auditadas.

A expansão no Nordeste também reflete a maior
concorrência entre as maiores redes do País

Entre os gigantes, a bandeira
Extra abriu três novos hipermer-
cados na região, e o Carrefour,
dois. Para Parente, os números re-
fletem novamente o acirramento

De acordo com Mário Linch, di-
retor de marketing da ACNielsen,
esse crescimento se deve aos pro-
jetos do governo em ações sociais
e aos investimentos dos grandes fa-
bricantes. Atualmente, a região é
usada pelas indústrias para testes
de produtos, sobretudo, de emba-
lagens voltadas ao público de bai-
xa renda.

Os supermercados, por sua vez,
chegaram ao fim de 2005 com 197 k
unidades a menos (queda de '

Entre as grandes redes, quem
liderou a lista de inaugurações
de hipermercados em 2005 foi
o Extra, com sete novas lojas
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Os supermercados com l a 4 checkouts registraram saldo negativo
de 245 unidades no ano passado, queda de 4% em relação a 2004
1,73%). Ou seja, foram fechadas
muito mais lojas desse formato do
que abertas.

Supermercados com l a 4 che-
ckouts apresentaram maior que-
da (-4%), com saldo negativo de
245 unidades. Em seguida, vem a
faixa de supermercados com 5 a
9 checkouts com 58 lojas a me-
nos (variação negativa de 1,81%).

Para Alexandre Ribeiro, consul-
tor da RDias, os supermercados
de pequeno porte são prejudica-
dos principalmente pela má ges-
tão, que leva à alta mortalidade.

- Muitos donos não sabem afe-
rir se tiveram ou não lucro, nem
têm idéia de qual é o impacto das
perdas no faturamento. Essas e
outras informações são básicas
para o sucesso de qualquer empre-
endimento - comenta Ribeiro.

Outra dificuldade das lojas me-
nores é ter preço competitivo, se-
gundo o consultor, uma vez que
elas dependem de atacados e dis-
tribuidores para se abastecer, além
de não terem "gordura extra" para
queimar em promoções.

- Com um sortimento de pou-
co mais de 5 ou 6 mil itens, fica
difícil diluir o impacto de uma re-
dução de margem em caso de
oferta de preço - diz Ribeiro.

Para ele, uma saída para os pe-
quenos é se filiar a centrais de
compras ou abrir franquias.

MAIS 53 SUPERMERCADOS
NO SUDESTE EM 2005

- As centrais e associações re-
presentam um caminho para o pe-
queno varejo se estruturar melhor,
dividir custos de automação, mar-
keting e treinamento, além de ob-
ter melhores negociações - acre-

A julgar pelos anúncios das inaugurações das três maiores redes,
o ano de 2006 promete ser de expansão física para o setor.
O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, já adiantou que vai investir
ao longo deste ano cerca de R$ 935 milhões na aquisição de
terrenos e abertura de novas unidades, incluindo drogarias e postos
de gasolina. Entre 2006 e 2007, a rede prevê abrir de 16 a 20
hipermercados e de 40 a 60 supermercados, o que representará um
aumento médio da área de vendas entre 6% e 8%. Já o Carrefour
deverá investir cerca de R$ 700 milhões em expansão, com abertura
de até quinze lojas em 2006. Segundo a assessoria de imprensa,
a rede Wal-Mart vai investir R$ 600 milhões na abertura de quinze
novas lojas, com planos de inaugurar unidades em todos os Estados
da região Sudeste. Só no interior de São Paulo estão sendo
investidos R$ 120 milhões na construção de três hipermercados.
O primeiro deles foi inaugurado em janeiro em Sorocaba. Para o
Nordeste, está prevista ainda a abertura de pelo menos seis lojas:
três hipermercados, um supermercado e duas unidades da bandeira
Sam's Club. Em março, já foi inaugurado um hiper em Maceió.

dita o consultor da RDias.
Ainda segundo dados do 35°

Relatório Anual de SM, os super-
mercados com 10 a 19 checkouts
e os com 20 a 49 checkouts fe-
charam o ano com variação posi-
tiva de 5,26% e 5,98%, respecti-
vamente. Como lembra o consul-
tor, muitas lojas desses portes são
operadas por redes pequenas ou
médias que já investem em redu-
ção de perdas, em automação de
retaguarda e em constantes trei-
namentos, não sendo raro encon-
trar diretores ou gerentes com
MBA. Tais investimentos contri-
buem para melhor gestão da loja,
reduzindo riscos de fechamento e
incentivando a expansão.

Quanto à localização, a região
Sudeste foi a que mais registrou
crescimento no número de super-
mercados com 10 a 19 checkouts:
saldo de 53 lojas, uma alta de 5%
em relação a 2004. Nesse tama-
nho de loja, os Estados com mais
inaugurações foram Rio de Janei-
ro (saldo de 22 unidades a mais),
e São Paulo (saldo de 21).

Como argumenta o consultor
Juracy Parente, da FGV, esses Es-
tados têm algumas áreas densa-
mente povoadas nas quais não há
espaço para construção de lojas de
grande tamanho. •
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Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n. 4, p. 61-64, abr. 2006.




