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Na última década, o setor supermercadista brasileiro passou por uma série de mudanças que 
fazem as redes repensarem suas estratégias diante de uma concorrência cada vez mais 
acirrada e da concentração do mercado nas mãos das grandes operações 
 
 
Check-outs em que os clientes pagam suas compras sem a ajuda de operadores de caixa 
fazem parte do cenário que especialistas desenham para os supermercados em um futuro bem 
próximo. Ainda não chegamos lá, mas quem acompanhou a evolução dos supermercados 
brasileiros desde o início do Plano Real, em 1994, viu acontecer muitas transformações – não 
apenas tecnológicas, mas de formatos, layout, merchandising, mix de produtos, formas de 
pagamento e oferta de serviços. Isso sem falar no avanço das chamadas operações de 
retaguarda – compra, estoque e distribuição – irreconhecíveis se comparadas à gestão de um 
supermercado da década de 80. 
 
O professor Luiz Paulo Lopes Fávero, que integra a equipe do Programa de Administração de 
Varejo (Provar) da Universidade de São Paulo, explica que o fim da inflação exigiu outra 
postura dos supermercadistas. "Antes, o sucesso de uma operação estava na excelência 
financeira. O supermercado comprava com prazo de 30 dias e juros de 60% a 65% e, nesse 
tempo, deixava o dinheiro em aplicações que rendiam mais que os juros embutidos na 
negociação com os fornecedores", lembra Fávero. Nesse contexto, fatores como mix e 
exposição de produtos acabavam sem nenhuma relevância para os varejistas.  
 
A partir de 1994 o consumidor começou a ser visto com olhos mais atentos e o atendimento 
ganhou destaque nas estratégias de crescimento das redes varejistas. "Foi a descoberta do 
consumidor como verdadeira razão de ser do negócio. Sem a inflação, todas as deficiências 
operacionais e mercadológicas do varejo ficaram visíveis", afirma Sílvio Laban Neto, professor 
da Fundação Getúlio Vargas com passagem em cargos de diretoria nas três maiores redes 
brasileiras – nove anos no Carrefour, dois no Wal-Mart e cinco no Pão de Açúcar. Luiz Fávero 
completa, dizendo que nos anos 90 os consumidores se tornaram mais sensíveis à comparação 
de preços, impensável durante o período inflacionário, quando as remarcações eram diárias. 
"Tivemos um incremento brutal da competitividade e a entrada de novos players como o Wal-
Mart", afirma Fávero. Quem não se adaptou ficou pelo caminho ou acabou engolido por 
grandes redes, dispostas a conquistar um mercado cada vez mais consumidor. 
 
A era das fusões 
 
Fusões e aquisições movimentaram o segmento brasileiro de supermercados na década de 90 
e continuam acontecendo em um ritmo intenso. Quem lembra das redes Mineirão e 
Continente, adquiridas pelo grupo francês Carrefour, em 1999? No mesmo ano, para se 
capitalizar e continuar crescendo, o Pão de Açúcar se associou à rede francesa Casino. No ano 
passado, a norte-americana Wal-Mart mostrou todo o seu poder ao comprar mais de 200 lojas 
do grupo português Sonae, na região Sul. Essa movimentação das gigantes dá o tom de 
competitividade exigida pelo setor.  
 
Briga pela liderança 
 
As três grandes redes – Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart – brigam de perto pela liderança 
do segmento, hoje nas mãos da operação brasileira. Se somarmos o faturamento anual dos 
cinco primeiros do ranking realizado anualmente pela Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras) em parceria com a ACNielsen, teremos R$ 43 bilhões, 40% do total das 500 empresas 
pesquisadas pela instituição. O índice ainda é menor do que os níveis de concentração do 
segmento de supermercados na Inglaterra, Alemanha e França, onde o percentual é maior do 
que 50%, mas já foi bem menor. Há dez anos, era de 26% e, desde 2000, mantém-se nesse 
patamar.  
 



A mais recente disputa entre as três maiores redes é para ver quem fica com o Atacadão, rede 
popular com sede no Norte de São Paulo. A empresa não aparece no ranking da Abras porque 
não divulga dados financeiros, mas estima-se que o faturamento no ano passado tenha sido de 
cerca de R$ 5 bilhões, o que a colocaria em quarto lugar na lista, à frente da Cia Zaffari, rede 
com atuação no Rio Grande do Sul. Wal-Mart e o Carrefour poderiam assumir a liderança com 
a compra do Atacadão e o Pão de Açúcar abriria uma boa folga em relação aos concorrentes. 
Obviamente, nenhuma das redes fala sobre um possível negócio com o Atacadão. 
 
"Não comentamos especulações, mas o posicionamento da empresa em relação à expansão é 
bastante claro. A prioridade é um crescimento orgânico, com a construção de lojas próprias. 
Mas se novas aquisições agregarem valor à rede, elas serão sempre analisadas", afirma Wilson 
Mello, vice-presidente de assuntos corporativos do Wal-Mart Brasil. Segundo o executivo, a 
rede não tem a preocupação de ser a maior do país. "Queremos ser a melhor rede do Brasil, 
continuar a oferecer os melhores serviços e os menores preços". Com investimentos de R$ 600 
milhões, a rede espera fechar 2006 com 15 novas lojas, com destaque para o Nordeste e o 
Sudeste. Na região Sul, o Wal-Mart dá seqüência ao processo de reestruturação das unidades 
adquiridas no ano passado do Sonae. 
 
Mas não são apenas os grandes grupos que buscam a ampliação das redes com aquisições de 
concorrentes. Em agosto, a sergipana G.Barbosa (quinta no ranking Abras) anunciou a compra 
de duas lojas da rede Via Box, de Alagoas, ampliando sua atuação no Nordeste. Comandada 
pela Algodoeira Sertaneja, a Via Box faturou R$ 110,5 milhões em 2005, ocupando a 57ª 
posição do ranking Abras. Com as novas unidades, a G.Barbosa, controlada pelo fundo 
americano Acon Investiments desde abril de 2005, passa a ter 37 lojas e se aproxima do 
faturamento da Cia Zaffari. No ano passado, a G.Barbosa faturou R$ 1,2 bilhão, pulando duas 
posições no ranking depois de comprar duas lojas da rede EGPS. 
 
Concorrência saudável 
 
O índice de crescimento das chamadas redes regionais mostra que a concorrência de 
supermercados no Brasil está longe de ser desleal. Segundo dados da Abras, enquanto 
G.Barbosa e Cia Zaffari cresceram, respectivamente, 19% e 11% em 2005, o Pão de Açúcar e 
o Carrefour apresentaram um crescimento de 4,75% e 3,5%. Para o presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira, a concorrência é sadia. 
"Pequenos e médios supermercadistas estão conseguindo comprar a preços mais competitivos 
e agregar serviços importantes para os consumidores de determinada região". O professor 
Fávero concorda. "Nosso mercado é classificado como oligopólio com franjas. Temos três 
grandes grupos que dominam grande parte das vendas de supermercados e médios e 
pequenos varejistas que atuam muito bem em suas regiões", afirma.  
 
A dimensão territorial do país contribui para essa situação. Ela faz com que paraenses, por 
exemplo, nunca tenham ouvido falar da gaúcha Zaffari, a quarta maior rede segundo o ranking 
Abras. Da mesma forma, no Rio Grande do Sul ninguém conhece a rede paraense Y.Yamada, 
11º no ranking. Segundo Fávero, as redes menores se diferenciam para não cair na vala 
comum da guerra de preços. E apostam, principalmente, na sua principal vantagem em 
relação aos grandes grupos – o domínio da cultura e do comportamento dos consumidores 
locais.  
 
Pequenos e fortes 
 
Pequenas operações também perceberam que há espaço para elas nesse mercado, mas desde 
que unidas. Há dez anos, surgiram no Brasil as primeiras centrais de compras, uma iniciativa 
de pequenos supermercados para conseguir preços mais competitivos junto aos fornecedores. 
Em 2003, a Abras instalou um Comitê de Redes e Associações de Negócios para formalizar 
essas iniciativas e criar a cultura do associativismo no Brasil. De acordo com o presidente do 
Comitê, Paulo Valmir Vargas e Silva, o mercado brasileiro tem hoje mais de 150 redes de 
negócios que envolvem cerca de 2,5 mil empresas e mais de 4 mil lojas. Em 2005, elas 
faturaram R$ 18 bilhões, 25% a mais do que no ano anterior. A expectativa para este ano é de 
um faturamento de R$ 20 bilhões.  



 
Os números ainda são bem menores do que os do mercado europeu, onde o associativismo já 
está consolidado. Na França, são 15,7 mil empresas com 19 mil pontos-de-venda. Na Espanha, 
4,1 mil empresas administram mais de 30 mil lojas. "Eu acredito que no Brasil haverá uma 
depuração das redes de negócios, que continuarão crescendo acima da média do segmento. As 
centrais que ainda não se formalizaram podem sucumbir, porque o mercado não perdoa 
ineficiência", afirma Paulo Valmir. Para o executivo, o sucesso das redes de negócios é 
responsável pelo fato de que lojas de bairro têm crescido muito mais do que hipermercados, 
conforme atestou a pesquisa Abras/ACNielsen. "Temos a vantagem de ter uma gestão mais 
próxima e conhecer melhor o cliente. Queremos provar que, organizados, podemos ser uma 
ferramenta de desenvolvimento econômico para as regiões".  
 
Aumentar o poder de barganha com a indústria não é a única vantagem das redes de 
negócios. A união permite o desenvolvimento de ações importantes para aumentar a 
competitividade como a emissão de cartão próprio e o oferecimento de produtos com marca da 
loja. "Antes, víamos o outro como concorrente, hoje somos parceiros e podemos dizer, sem 
medo, que é possível concorrer de igual para igual com as grandes redes", afirma Paulo 
Valmir. O executivo administra uma das mais bem-sucedidas redes de negócios do Brasil, a 
União Gaúcha de Supermercados (Unisuper), fundada em outubro de 2000 por 14 empresas e 
23 lojas. Hoje, ela é formada por 96 empresas e 149 lojas com a bandeira Unisuper em 62 
municípios do Rio Grande do Sul. O faturamento em 2005 foi de R$ 576 milhões e o plano de 
expansão é bastante arrojado. "Queremos chegar a 400 lojas em 2008", afirma Paulo Valmir. 
O próximo passo é expandir a rede para Santa Catarina e Paraná. 
 
Perto de tudo 
 
O fortalecimento das redes de negócios explica em boa parte o crescimento das lojas com até 
250 m2, comprovado pela pesquisa Abras/ACNielsen. Os pequenos supermercados já 
representam 45,6% dos formatos de lojas no Brasil. Para a arquiteta Solange Villanueva 
Renault, sócia do escritório A6 Design, especializado em varejo, os hipermercados deixaram de 
ser o foco dos consumidores depois que a inflação foi dominada. "Não há mais necessidade de 
grandes compras e a questão da proximidade de casa é cada vez mais importante", afirma. 
Solange destaca que essa pulverização é excelente para o varejo porque é mais barato fazer 
lojas pequenas. "Grandes lojas precisam de múltiplos check-outs para atender a demanda da 
época de fim do ano. Depois ficam subutilizados". 
 
O tamanho da área de vendas não é a única mudança nos formatos de lojas. Para o presidente 
da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira, a adaptação de 
formatos às necessidades dos clientes é um dos itens onde o segmento mais evoluiu nos 
últimos anos. A arquiteta Solange confirma. "Tornar a loja mais agradável é uma tendência 
nacional. Há muitas redes dando ênfase para a apresentação dos produtos porque isso conta 
muito na decisão de compra. E fazem isso sem abrir mão de oferecer preços baixos". Ela cita o 
exemplo de uma unidade da rede Angeloni em Curitiba, que fez uma loja de vinhos dentro do 
supermercado, aderindo ao conceito store-in-store, que ganha cada vez mais espaço. "Uma 
tendência muito forte, principalmente no Norteste, é o supermercado abrir espaço para 
restaurante, porque cada vez mais as pessoas estão se alimentando fora de casa". 
 
Mas se esse modelo tem atraído milhares de consumidores, o formato oposto começa a ganhar 
espaço no mercado brasileiro. São as chamadas lojas de hard-discount, onde as operações são 
enxutas e a prioridade é o preço baixo. Segundo Fávero, o conceito é aplicado em redes que 
trabalham com 80% de produtos com marca própria e 40% de descontos nos preços. O Dia %, 
bandeira da rede Carrefour, exemplo mais próximo de uma hard-discount no Brasil, ainda tem 
menos de 50% de itens com a marca da empresa. Por isso é considerado uma soft-discount. 
"O processo logístico do Dia % também é muito mais complexo do que propõe uma hard-
discount. É lógico que talvez eles estejam fazendo os ajustes necessários e com grande 
sucesso ,considerando que já são mais de cem lojas", afirma Sílvio Laban Neto, da FGV. 
 
Quando menos é mais 
 



Laban Neto é um admirador do modelo de hard-discount praticado pela rede alemã Aldi, um 
dos dez maiores grupos varejistas do mundo. É dele o prefácio da versão brasileira do livro "Os 
11 Segredos do Aldi", de Dieter Brandes, publicado pela Bookman Editora. O sortimento de 
produtos é limitado – não passa de 700 itens contra 20 mil encontrados em algumas redes – e 
praticamente 100% das mercadorias levam a marca Aldi. No processo de distribuição, tudo 
que pode agregar custo sem agregar valor é eliminado. "É uma loja espartana, sem nenhum 
nível de serviço, mas com produtos de alta qualidade que atendem as necessidades centrais do 
consumidor", afirma Laban Neto. Itens de desejo, como notebooks, são chamados de produtos 
especiais e estão disponíveis apenas por um tempo curto na loja como chamariz ao 
consumidor. 
 
Ao contrário do que muita gente pensa, o modelo não é exclusivo para consumidores de baixa 
renda. Se fosse assim, não teria o sucesso que tem em países do chamado Primeiro Mundo. 
Laban Neto acredita que uma hard-discount como o Aldi poderia sim dar certo no Brasil, mas 
com alguns ajustes. "O brasileiro ainda valoriza muito as marcas, atendimento e serviços", 
afirma o professor. De qualquer forma, ele acredita que o Aldi é um modelo para ser 
entendido, e não copiado. "A mensagem que existe por trás dele é a simplicidade. Eu acho que 
as outras redes supermercadistas deveriam avaliar se a complexidade de suas operações 
agrega valor ou apenas custo ao processo. Já vi muitas empresas comprarem novos 
equipamentos tecnológicos só porque o concorrente comprou, sem avaliar se eles eram 
realmente necessários". 
 
Para o professor Luiz Paulo Fávero ainda há muito potencial para expansão do segmento 
supermercadista no Brasil. "Ainda não atingimos a maturidade, eu acho que o mercado 
varejista vai passar por muitas transformações". Nesse cenário, não está descartada a vinda 
de novos grupos mundiais. Redes européias com atuação no mundo inteiro como Aldi, Tesco e 
Metro, por exemplo, poderiam ter interesse em expandir pela América do Sul. Laban Neto não 
acredita nessa possibilidade em médio prazo. "Posso queimar minha língua, mas acho que há 
outros mercados, como China e Índia, menos complexos que o Brasil. Temos uma estrutura de 
tributos que certamente cria uma série de dúvidas na cabeça de quem tem que tomar a 
decisão de vir ou não para cá", afirma o professor. João Carlos Oliveira, da Abras, concorda. 
"Sempre há possibilidade de novos grupos virem ao Brasil, mas já passamos pelo boom e 
estamos em processo de consolidação". 
 
Os dez maiores 
 
1º Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) 
2º Carrefour 
3º Wal-Mart 
4º Cia. Zaffari (RS) 
5º G. Barbosa (SE) 
6º DMA Distribuidora (MG) 
7º Irmãos Bretas (MG) 
8º COOP (SP) 
9º Angeloni (SC) 
10º Prezunic (RJ) 
Fonte: Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
 
Os gigantes do mercado 
 
Grupo Pão de Açúcar 
 
Faturamento bruto - R$ 16,1 bilhões 
Número de lojas - 556 
Número de funcionários - 62.803 
Número de check-outs - 9.184 
 
Maior rede varejista do Brasil, o Pão de Açúcar está presente em 12 Estados brasileiros com as 
bandeiras Pão de Açúcar, CompreBem Barateiro, Sendas e Extra. Em 1999, a empresa 



associou-se ao grupo francês Casino e, desde então, adquiriu mais de 200 lojas. A rede tem 
mantido um acréscimo médio na área de vendas de 10% ao ano. Entre as maiores vantagens 
competitivas, a própria empresa aponta “os diferentes formatos de lojas, a ampla rede de 
centros de distribuição, a economia de escala, a localização em áreas urbanas densamente 
povoadas e em crescimento e o alto nível de serviços”. 
 
Carrefour 
 
Faturamento bruto - R$ 12,5 bilhões 
Número de lojas - 399 
Número de funcionários - 48.072 
Número de check-outs - 7.902 
 
A rede francesa chegou ao Brasil em 1975, mas só mostrou a que veio em 1999, quando 
adquiriu 23 unidades das Lojas Americanas e todas das redes Planaltão (DF), Roncetti (ES), 
Mineirão (MG), Rainha, Dallas e Continente (RJ). Hoje, a empresa briga para manter a 
segunda colocação no ranking de supermercados, ameaçada pela norte-americana Wal-Mart. 
Entre as estratégias da rede, destaque para o crescimento do mix de produtos com marca 
própria, parceria com indústrias para megapromoções e fortalecimento da marca como loja 
onde o cliente pode encontrar tudo o que precisa.  
 
Wall-Mart Brasil 
 
Faturamento bruto - R$ 11,7 bilhões 
Número de lojas - 295 
Número de funcionários - 50.112 
Número de check-outs - 6.586 
 
Depois de comprar as operações do Bompreço, em 2004, e do Grupo Sonae, em 2005, a rede 
ficou muito próxima da segunda colocação no ranking da Abras. Entre aquisições e novas lojas, 
o Wal-Mart teve um acréscimo de 262 unidades. Segundo informações divulgadas 
recentemente na imprensa, uma reunião estratégica do grupo nos Estados Unidos aponta uma 
meta de faturamento de R$ 27 bilhões para a operação brasileira em 2016. A rede não 
confirma nada, mas claro, não descarta aquisições. A meta é fechar 2006 com 15 novas lojas, 
seis a mais que o número de unidades abertas no ano passado. 
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