
Pesquisa

Ranking
das Centrais
de Compras
A terceira edição da pesquisa
Fundação Abras/SuperHiper sobre
centrais de compras, além de
apresentar dados gerais e as 30
maiores redes do País, mostra a evolução
desse segmento e traz a visão dos
associados sobre benefícios, entraves e o
futuro da atividade. Confira!

Acada pesquisa a n u a l re-
alizada com as centrais

de compras no País, os resul-
tados surpreendem pela cri-
ação de novas redes, adesão
de empresas a esta forma de
trabalho e fortalecimento no
mercado. Não foi diferente
com o 3° Rank ing das Cen-
trais de Compras - Edição
2003, realizado pela Funda-
ção Abras e SuperHiper, com
base na performance das as-
sociações em 2002. A pes-
quisa apurou um faturamen-
to bruto de cerca de R$ 8,2
bilhões em 2002, o que sig-
n i f i c a um montante 152%
(em termos reais) maior do
que o ver i f icado em 2001,
que foi de R$ 3 bilhões. "Sem
dúvida , o associativismo é
uma ótima alternativa para
pequenos e médios supermer-
cadistas prosperarem", afirma

o presidente da Abras, João
Carlos de Oliveira.

A pesquisa fornece base
para se a f i rmar que as cen-
trais evo lu í r am mui to nos
úl t imos anos, já que no iní-
cio eram apenas comprado-
ras de produtos básicos e
hoje transformam-se em or-
ganizações com maior pro-
fissionalização na gestão das
lojas, na comunicação, nos
serviços prestados, en t re
outros aspectos.

O v ice -p res iden te da
Abras A d e i l t o n F e l i c i a n o
Prado, - também integrante
da central de compras Rede
Econômica no Estado de
Mato Grosso do Su l , com-
p a r t i l h a desse raciocínio e
af i rma que as centrais são o
negócio do momen to no
setor supermercadista. "Che-
ga a ser espantoso o cresci-

mento das centrais, quando
ava l i amos o h is tór ico dos
úl t imos três anos. Isso mos-
tra que o pequeno supermer-
cadista encontrou seu cami-
nho", ressalta.

O 3° Ranking das Centrais
de Compras mostra que a
evolução está ocorrendo
pelo conjunto: crescimento
orgânico, f i n a n c e i r o e me-
lhor ia operacional das cen-
trais. A melhor performance
gerencial ocorre, em especi-
al , pelas negociações mais
vantajosas que as centrais
estão conseguindo jun to aos
fornecedores. Já a operacio-
nal se dá pelos investimen-
tos na formação de um mix
mais adequado, pela padro-
nização de procedimentos e
pela reestruturação das lojas,
entre outros. No que se re-
fere ao crescimento físico,
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constatou-se a existência de
130 centrais pelo País, frente
a 80 na pesquisa anterior, ou
seja, houve um incremento
de 63%. "Deste total de
centrais, 60 participaram da
pesquisa, que representam
mais de 70% do faturamen-
to do segmento", explica
Fátima Merlin, gerente de
economia e pesquisa da
Abras (veja critérios e meto-
dologia). "Pudemos aferir
que elas somam hoje 1,9 mil
empresas, que detêm 2,2 mil
lojas com 10 mil check-outs
e 1,1 milhão de metros qua-
drados de área de vendas",
complementa. O que redun-
da no melhor raio-x já rea-
lizado da atividade até ago-
ra, mostrando a rápida evo-
lução deste negócio. Dentre
as centrais participantes da
pesquisa, 92% delas são re-
des independentes, 7% são
ligadas a sistema de franqui-
as e 1 % são gerenciadas por
empresa atacadista.

Destaques

Um dos pontos bastan-
te positivos apontados pelo
consultor de varejo Antô-
nio Carlos Ascar é a pul-
verização das lojas. "São
2,2 mil pontos-de-venda
espalhados pelo País, que
para os fornecedores signi-
f icam 2,2 mil locais em
que os seus produtos esta-
rão expostos e a negocia-
ção será rea l i zada com
apenas 130 redes", defen-
de Ascar. Mas ele lembra
que não é somente por isso
que destaca esse aspecto
vantajoso. Quando compa-
rados os índices de eficiên-

cia dessas lojas com a mé-
dia das maiores empresas
que constam no ranking da
Abras - não esquecendo
que as 20 primeiras possu-
em grandes áreas de ven-
das -, os diferenciais não
são tão díspares.

Por exemplo, as 130 re-
des têm em média um índi-
ce de eficiência de fatura-
mento por metro quadrado
de R$ 7.455,00, enquanto as
300 maiores registraram em
2002 R$ 9.979,00. As lojas
que participam das associa-
ções de compras têm média
de 500 metros quadrados de
área de vendas, já as 280
empresas do ranking, sem
contar as 20 maiores, apre-
sentam média de 697 metros
quadrados por loja.

Evolução administrativa

Além de dados quantita-
tivos, o 3° Ranking das Cen-
trais de Compras constou de
diversas perguntas que, no
seu resultado, mostram a
evolução qualitativa dessa
forma de associat iv ismo.
Foram feitas perguntas como:
Como a central se comuni-
ca com os associados e for-
necedores? Como fica a pa-

A central compra para

Promoções e tablóides 92%

Abastecimento regular 81 %

Datas especiais 78%
(*) Respostas múltiplas

Fonte: Departamento de Economia Fundação Abras

Dados consolidados
Total Brasil

Faturamento bruto*

Número de centrais/redes

Número de empresas

Número de lojas

Número de check-outs

Área de vendas
* Variação real (deflacionado pelo IPCA)

2000

R$ 2 bilhões

60

1.150

1.500

5.000

600.000 m2

2001

R$ 3 bilhões

80

1.700

1.800

5.500

830.000 m2

2002

R$ 8,2 bilhões

130

1.900

2.200

10.000

1.100.000 m2

Var. (%)

152*

63

12

22

81

32

10

dronização entre as lojas as-
sociadas? Quais as áreas que
recebem apoio da central?

No que diz respeito à
gestão das associadas, 53%
das centrais fazem análise de
resultados por áreas especí-
ficas. As respostas múltiplas
mostram que 51% das redes
de compras analisam a área
tributária de suas associadas,
50% a área administrativa,
47% a área financeira e 33%
a contábil. Quarenta e qua-
tro por cento das centrais
possuem um supervisor que
visita as lojas dos associados
para avaliar as operações.

Só que a comunicação
entre centrais e lojas ainda
exige muito investimento.
Apenas 25% das centrais
pesquisadas possuem siste-
mas integrados de automa-
ção comercial.

No contato do dia-a-dia,
embora haja inovações como
o fato de 6% das centrais
utilizarem recursos de vide-
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As centrais investirão em (%)
Aquisição de equipamentos 39

Gôndolas novas 25

Novas lojas 25

Pretendem investir em marcas próprias 24

Frente de caixa. O mesmo percentual em software 22

Reformas e/ou substituição de pisos 19

Depósitos 17

Balcões refrigerados 16

Querem investir em reforma geral; e, ainda, no estacionamento das lojas 14

oconferência, ainda o que
predomina é o uso do tele-
fone para o contato entre
associados e centrais; 86%
comunicam-se por e-mail;
81% via fax; 61% realizam
reuniões semanais; 36% reu-
niões quinzenais; e 22%
reuniões mensais também.

Quando se trata da comu-
nicação com o fornecedor,
o meio mais utilizado por
todas as redes entrevistadas
é a visita do vendedor. São
realizados também telefone-
mas em 89% dos casos, co-
municação via fax para 81%
e a utilização de e-mails está
em 75% das pesquisadas.

Principal atividade

Apesar de as centrais es-
tarem migrando para o con-
ceito de redes de negócios
e atuarem nas áreas de ges-
tão, marketing, recursos hu-
manos, etc., o processo de
compras conjuntas conti-
nua a ser o foco principal
da associação.

Como itens preferidos de
compra, para quase a tota-
lidade delas, estão os produ-
tos da cesta básica (de lar-

go consumo). Na categoria
mercearia, por exemplo, a
maioria das compras é de
arroz, feijão, açúcar, óleo.
Em higiene, destaca-se a
compra de papel higiênico,
sabonete e xampu; e em lim-
peza caseira, detergente lí-
quido e em pó, sabão em
barra, alvejante.

Mais de 30% das centrais
informaram que adquirem
maior diversificação e vari-
edade de itens de higiene e
limpeza, comprando até
produtos de perfumaria. Os
perecíveis também se so-
bressaem. Mais de 50% das
centrais compram em con-
junto, em especial congela-
dos, frios e laticínios, tam-
bém alguns itens de açou-
gue; entre outros.

Tamanha é a força que
algumas centrais vêm adqui-
rindo, que prát icas antes
exclusivas das grandes redes
já são realizadas por elas. É
o caso dos produtos marcas
próprias, que 48% das pes-
quisadas já trabalham. São
itens como arroz, feijão,
óleo, farinha, café e produ-
tos de higiene e limpeza.
Outras 25% declararam que

pretendem trabalhar com
marcas próprias.

Com relação aos paga-
mentos aos fornecedores,
apenas 20% das centrais
possuem pagamento centra-
lizado; 80%, no entanto,
são indiv idual izados por
empresa associada. Para
69% das entrevistadas, as
faturas são emitidas direta-
mente pelos fornecedores
para cada associado.

Força humana

Sem dúvida, um dos prin-
cipais aspectos para que a
rede de compras prospere e

Oficialização
Em junho deste ano foi formado o
Comitê de Redes e Associações de
Negócios da Abras. Desde então,
passou a trabalhar para a resolução de
questões ligadas à formalização e
profissionalização das centrais. "O
objetivo é que elas cresçam de
maneira equilibrada e com
credibilidade", diz o coordenador do
comitê, Paulo Valmir Vargas e Silva.
Segundo ele, um dos desafios do
comitê é trabalhar para mudar a
legislação em relação à bitributação,
um dos principais problemas
destacados. Além disso, buscar meios
de facilitar o desenvolvimento de
cartões, marcas próprias, respeitando
a regionalidade, viabilizar meios de
pagamento entre outros.
Este levantamento realizado pela
Abras, segundo Silva, apresenta
números que refletem a
representatividade do setor. "Centrais
não são mais tendência de mercado e
sim realidade. Com a pesquisa, temos
um importante instrumento em mãos
para assegurar o nosso potencial e
traçar rumos. Acreditamos que a
maturidade das centrais está
próxima", conclui.
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os resultados sejam visíveis
na loja é ter uma equipe bem
preparada, a começar pela
gerência. Tanto que a pes-
quisa abordou o tema treina-
mento dos funcionários.

Para cargos de gerência,
61% dos treinamentos são
realizados diretamente pela
central , sendo que 44%
possuem treinamento pa-
dronizado e totalmente
centralizado e outros 17%
têm um treinamento parci-
almente centra l izado.No
entanto, 25% ainda não
possuem treinamento cen-
tralizado e 14% não res-
ponderam a esta questão.
Ou seja, há muito espaço
para evolução.

Quando se parte para o
treinamento operacional,
para 58% das redes entre-
vistadas o treinamento é re-
alizado diretamente por ela,
sendo que para 50% delas
o treinamento é padroniza-
do e totalmente centraliza-
do e para 8% parcialmen-
te centralizado. Já 33% não
possuem treinamento cen-
tralizado e 8% não respon-
deram. Dentre os treina-
mentos oferecidos estão
atendimento, operação de
loja, operação de check-
outs, gerenciamento, entre
outros.

Marketing

Um dos objetivos das
centrais também é desenvol-
ver o marketing, a comuni-
cação com seu cliente de
maneira padronizada, a fim
de destinar recursos com
maior eficiência e credibili-
dade. Para isso, vários aspec-

tos são levados em conta.
Principalmente porque em
uma central as mesmas ca-
racterísticas de atendimento,
layout, entre outras, devem
ser encontradas em todas as
lojas. "A central deve trans-
mitir o mesmo tipo de ima-
gem. Bom atendimento, o
mesmo layout entre outros
aspectos não podem variar
de loja a loja, senão o con-
ceito fica distorcido, a cen-
tral não cria características
próprias", afirma Ascar.

No levantamento, reve-
lou-se que para 69% das
entrevistadas a operação já
é realizada com bandeira

única. Mas com relação a
outras padronizações há
muito a se fazer ainda (veja
gráficos).

Mas há centrais muito
evoluídas no aspecto de
gestão e operação, com car-
tão próprio com bandeira
única; padronização da co-
municação para mídia em
rádio, TV, outdoors; padro-
nização de softwares para
gestão frente de caixa e re-
taguarda; entre outros.

Outro dado muito interes-
sante é que 72% das entre-
vistadas já estão implemen-
tando ações voltadas para a
segurança alimentar. E do
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Fachadas Comunicação
visual interna

Layout
de loja

36% padronização parcial

31% totalmente padronizadas

28% não padronizaram

5% não responderam

Materiais
promocionais

53% padronização parcial

31% não padronizaram

14% totalmente padronizadas

2% não responderam

Sacola
de compra

53% não padronizaram

39% padronização parcial

6% totalmente padronizadas

2% não responderam

Uniformes

78% totalmente padronizadas

14% padronização parcial

8% não padronizaram

69% totalmente padronizadas

17% padronização parcial

14% não padronizaram

44% totalmente padronzadas

31% padronização parcial

22% não padronizaram

3% não responderam
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total pesquisado a metade
está desenvolvendo traba-
lhos voltados para a qualida-
de; 42% vêm implemen tan -
do ações vo l t adas pa ra
boas práticas de operação;
39% estão r e a d e q u a n d o
suas lojas v isando à segu-
rança a l i m e n t a r ; 33% i n -
vestem em programas de
treinamentos voltados para
o tema em questão.

Por tudo isso, o planeja-
mento de invest imentos já
está na pauta de várias des-
sas centrais. Segundo Fátima
Mer l in , quando questiona-
das, 25% responderam que
devem investir nos próximos
seis meses e 22% das cen-
trais planejam investimentos
para os próximos 12 meses.
E eles se destinam a várias
áreas (veja quadro).

Vale a pena?

Em um aspecto geral, os
respondentes da pesquisa
apontaram os benefícios de
estar associado a uma cen-
tral e o que há de entraves
a serem resolvidos para uma
gestão mais integrada e a in-
da mais eficiente. As respos-
tas foram abertas e a maio-
ria demonstrou que as cen-
trais aux i l i am os associados
no desenvolvimento técnico,
operacional e f inanceiro.

A união favorece, segun-
do eles, melhores negocia-
ções em preço e prazo, e
por tan to o respeito j u n t o
aos fornecedores. Me lho r i a
do m i x de produtos, ap r i -
moramento dos processos
administrat ivos, de logísti-
ca, operacional; proporcio-
na p ro f i s s i ona l i z ação dos

f u n c i o n á r i o s . F a c i l i t a a
compra de insumos e equi-
pamentos, a realização de
mídia cooperada e padroni-
zada e desenvolvimento de
ca lendár ios promocionais .
Além disso, vários entrevis-
tados registraram aumento
de clientes em suas lojas e
aumento das vendas em al-
g u n s casos em m a i s de
100%, por conta também
da modernização das lojas
e pres tação de se rv iços
mais e f ic ien tes e v is íveis
para os clientes.

Mas, como nem tudo são
flores, os espinhos das cen-
trais são vários também. A
p r i n c i p a l r e i v i n d i c a ç ã o e
problema é a falta de legis-
lação específica voltada às
centrais, o que ocasiona a
bitr ibutação. Em outros as-
pectos, os pontos difíceis de
trabalhar no associativismo
é de chegar a um acordo da
un i fo rmização do mix, ou
seja, conci l iar os interesses
e ainda ter acesso a a lguns
fornecedores.

Na comunicação, a pro-
blemática fica por conta de
padron iza r uma ú n i c a l i n -
guagem, na falta de ag i l ida-
de e nos a l tos custos .
Quanto aos f u n c i o n á r i o s ,
há baixa qual i f icação e alta
ro ta t iv idade no setor. Na
gestão, há falta de informa-
ção dos associados, de in -
dicadores confiáveis e exis-
te a d i f i c u l d a d e de traçar
r u m o s e c u m p r i - l o s , sem
contar a d i f i c u l d a d e de i n -
vestimento em tecnologia,
que atravanca outros pro-
cessos, como a negociação
de melhores taxas para os
meios de pagamento.

Critérios
e metodologia
O Ranking das Centrais de
Compras da Fundação Abras
é o levantamento oficial
dessas associações no ramo
supermercadista. A sua
elaboração leva em conta as
informações individuais
prestadas por central ou
rede, que passam por um
sistema de checagem e
consistência, sendo os dados
informados de
responsabilidade dos
respondentes. Na tabela
Total Brasil, os valores são
projetados considerando a
consolidação das centrais
existentes no Brasil.
Para a tabela das 30 maiores
centrais ou redes de compras
a classificação por empresa
leva em conta as que
responderam o questionário
em tempo hábil e que
autorizaram a divulgação das
informações individualizadas.
O corte para inclusão nessa
tabela foi de associações
com faturamento mínimo de
R$ 5 milhões anuais. A
classificação na tabela das 30
maiores é feita com base no
faturamento bruto
consolidado de cada
associado, obtido em 2002.
A variação real (deflacionada)
é calculada com base no
IPCA do IBGE. Para cálculo
das atualizações monetárias,
é utilizado como deflator a
média anual do IPCA, que
em 2002 foi de 8,45%.

No ritmo que a pesquisa
mostra que as centrais estão
crescendo por todo o Brasil, é
só uma questão de tempo para
esses desafios serem vencidos.

Por Marlucy Lukianocenko
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Conheça as 30 maiores centrais de compras do País
As 30 maiores centrais de compras

faturaram juntas R$ 3,839 bilhões

em 2002. São 55% a mais do que o

registrado no ano anterior (em

valores reais). Elas são formadas por

912 empresas associadas, que

detêm 1.162 lojas, com 576.447

metros quadrados de área de

vendas, 5.118 check-outs e 29.079
funcionários. Este ranking é

composto pelas centrais de compras

que fornecem todos os dados

solicitados e autorizam a sua

publicação. Em comparação ao ano

passado, 12 novas centrais

ingressaram no ranking.

Segundo a gerente de economia e

pesquisa da Abras, Fátima Merlin,

quando comparados os índices de

eficiência das 30 maiores centrais

com a média de eficiência das 280

maiores empresas do Ranking Abras

de Supermercados, excluídas as 20

maiores, chega-se a resultados

interessantes para análise.

O faturamento por metro quadrado

de área de vendas das 30 maiores

centrais é de R$ 6.658, já o das 280

maiores empresas é de R$ 8.269. E

mais, se considerada a média das

200 últimas classificadas (no ranking

das 500 maiores), o faturamento

por metro quadrado é de R$ 3.537.

Razão Social Nome fantasia UF
Nº de Emp.
Associadas

Filiadas

Nº de Nº de
Lojas Check-outs

Área de
Vendas

M2

Nº de
Funcs.

Fat. Bruto Tota
Ano 2002

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21'

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Avaes - Assoc. dos Varejista do ES

Assoc. Rede de Compras Superm. de SP

Rede Valor

Asul - Assoc. de Superm. do Litoral Paulista

Mercearia Pera Ai Ltda.

Unisuper Rede União Gaúcha de Superm.

Rede Super Ltda.

Unissul União dos Superm. do Sul de Minas

Central Econômica de Superm.

Repas-Rede Paulista Superm.

Assoc. Supermais de Varejo

Assoc. de Compra Merc. de Guarulhos Região

Redeshow Superm .Franqueados Ltda.

Rede SuperMais Asses. de Compras Ltda.

Assoc. Florianopolitana de Superm.

Nova Rede de Mercs. do Est. do RJ Ltda.

Assoc. Central Superm.

Rede Interativa Com. Imp. Exp. Ltda.

Assoc. de Superm. Rede Super Mais

Assoc. dos Superm. do Vale do Itajaí

Assoc. Sergipana de Compras Atac. e Varejo

Assoc. Super Rede de Supermercados

Assoc. Superm. Indep. de S. J. do Rio Preto e Reg

Rede União de Supermercados

Assoc. Núcleo dos Sup. Reg. Norte Catarinense

Assoc. Rede Macro de Supermercados

Unicompras

Assoc. de Comp. Sup. Centro-Oeste Mineiro

Rede Brasileira de Supermercados

R M Distr & Logística Ltda

TOTAL 30 MAIORES

Central de Compras

Arcos

Rede Valor

Rede Litoral de Superm

Rede Carioca De Mercados

Unisuper

Rede Super

Unissul

Rede Econômica

Super Visinho

Rede Supermais

Reunis

RedeShow

Rede Super Master

Aflos

Nova Rede de Superm.

Central Super

Rede Mais Superm.

Rede Mais Superm.

Assuvali

Rede Super Compras NE

Super Rede

Redemais

Rede União de Superm.

Rede Masterville

Rede Macro

Unicompras

ASCCOM

Rede Boa Oferta

Rede Mania

ES

SP

MG

SP

RJ

RS

RS

MG

MS

SP

MG

SP

ES

RJ

SC

RJ

RS

MG

RJ

SC

SE

MS

SP

RS

SC

RS

SC

MG

RJ

MG

72

33

140

24

60

48

45

14

44

38

12

25

50

35

15

32

27

19

17

14

8

16

18

11

11

12

8

12

30

22

912

83

72

140

57

70

70

62

20

44

48

19

32

52

35

26

32

30

24

32

19

28

19

18

14

11

13

8

18

38

28

1.162

345

430

488

450

280

257

247

146

220

256

112

155

221

140

134

160

100

78

140

97

110

57

51

33

29

33

20

116

108

105

5.118

37.000

38.500

44.850

48.000

24.500

42.124

29.196

16.676

28.000

21.568

12.509

15.659

24.807

8.500

17.080

9.000

9.000

10.000

11.600

18.760

21.000

12.700

6.702

5.600

2.640

4.800

22.300

14.736

11.840

6.800

576.447

2.560

2.282

2.150

2.600

1.800

1.510

1.378

1.084

1.850

1.568

861

980

1.196

550

727

640

200

600

430

453

700

254

239

189

85

151

71

881

750

340

29.079

430.000.000

385.000.000

354.950.000

300.000.000

265.200.000

239.467.000

210.027.000

202.152.423

201.600.000

201.500.000

124.698.157

118.080.000

96.000.000

85.000.000

78.520.000

72.800.000

72.000.000

65.000.000

60.000.000

58.452.000

50.000.000

45.800.000

36.189.600

23.415.000

15.500.000

15.476.581

11.220.000

9.202.000

5.600.000

5.100.000

3.837.949.761
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