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Profissionalização
O Ranking das Redes
2006 - 6a Pesquisa
Abras/SuperHiper de
Redes e Associações de
Negócios no Brasil traz
um panorama completo
de como as redes estão
crescendo e obtendo
melhores resultados
por meio da
profissionalização.
Confira os números
e as tendências

busca da profissionalização
está entre os fatores que têm
contribuído para que o

segmento de redes e associa-
ções de negócios cresça a ta-
xas superiores comparado à
média do setor de supermerca-
dos no País. O Ranking das
Redes 2006 - 6a Pesquisa Abras/
SuperHiper de Redes e Associ-

ações de Negócios no Brasil,
realizada pelo departamento
de Economia e Pesquisa da
Abras em parceria com a
LatinPanel, mostra que as pe-
quenas empresas de supermer-
cado unidas em redes e asso-
ciações estão prosperando ra-
pidamente, chegando a montar
negócios competitivos com mé-
dias empresas do setor.

Pela pesquisa, as redes de
negócios em supermercados
faturaram em 2005 R$ 14,2 bi-
lhões (ueja tabela). Ou seja, em
relação ao ano anterior, o fa-
turamento cresceu em valores
reais 10,7% (deflacionado pelo

IPCA/IBGE) e 18,3% em termos
de crescimento nominal. Como
o setor de supermercados em
geral registrou 0,9% de cresci-
mento real e 7,8% nominal, de
acordo com o Ranking Abras -
500 Empresas, publicado em
maio passado, percebe-se
como as pequenas organiza-
ções do setor estão evoluindo
mais em associações de negó-
cios em relação às grandes,
quando ganham qualidade na
operação e, portanto, mais for-
ça na conquista dos clientes.

Para o presidente da Abras,
João Carlos de Oliveira, a evo-
lução das redes é resultado de
um forte trabalho de divulga-
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dá RESULTADO

ção da importância do associ-
ativismo, ao qual a Abras
apoiou desde o início dessa
tendência, com a formação do
Comitê Abras de Redes e As-
sociações de Negócios (Cran),
em 2003. "Hoje vemos esse
movimento dar frutos. As redes
investem em recursos huma-
nos, procuram obter o melhor
mix de produtos, além de con-
seguir uma operação mais pa-
dronizada e focada em oportu-
nidades de negócios. Entraram

em um estágio de evolução que
só podem crescer se estiverem
em sintonia", afirma João Carlos.

O Ranking das Redes 2006
mostra que o número de cen-
trais no País se manteve está-
vel, em torno de 150, mas o
número de lojas associadas
cresceu 8,87%, chegando a um
total de 3-056 lojas, com 13-667
check-outs e 1,56 milhão de
metros quadrados. Conforme
destaca a gerente de atendi-
mento da LatinPanel, Fátima
Merlin, responsável pela análi-
se dos dados deste levantamen-
to desde o seu início, em 2000,
as empresas associadas em re-
des já respondem por 13% das
vendas totais do setor.

Com melhor desempenho,
as redes se estruturam e muitas
empresas, com esse processo,
melhoram a formalização de
seus dados. "As maiores redes se
consolidam e as menores, antes
com operações informais, hoje
se reestruturam ou se unem a

redes bem estabelecidas. Com
isso a profissionalização de todo
o segmento de redes tem vin-
do à tona, por meio dos resul-
tados como os conferidos nes-
te Ranking 2006", ressalta o
coordenador do Cran, Paulo
Valmir Vargas e Silva.

Mais            eficientes

Nesta edição, SuperHiper
inova apresentando dados
com destaque, como as melho-
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res empresas em eficiência
(veja Critérios e Metodologia).
Neste aspecto, quando os re-
sultados das redes são observa-
dos por meio dos índices de

eficiência verifica-se uma me-
lhoria gradativa ao longo dos
anos e algo próximo à média
das 300 maiores empresas do
setor de supermercados pelo

Ranking Abras 2006 (veja qua-
dro). Em termos de faturamen-
to por loja, houve um acrésci-
mo de 8,5%, passando de R$
4,28 milhões em 2004 para R$
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4,65 milhões em 2005. O fatu-
ramento por metro quadrado
das redes cresceu 4%, ficando
em torno de R$ 9.102. Quanto
ao faturamento por check-out,

o desempenho das redes cres-
ceu 6,7%, chegando a R$
1.038.999 no ano de 2005.

"Falar da eficiência é uma
forma de elucidar o que os pe-

Redes de Negócios ligadas a atacadistas/l*) Novas participantes
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quenos e médios supermercadis-
tas estão realizando com o as-
sociativismo, seja pelas redes
independentes, seja pelo pro-
cesso de fusão ou pela associa-
ção por meio de atacadistas ou
franquias. O Cran quer desen-
volver as empresas em todos
esses segmentos e acompanhar
a evolução do associativismo,
como ocorreu em mercados
mais maduros como o euro-
peu", explica Paulo Valmir.

Os índices de produtividade
das redes também melhoram.
A média de check-out por
metros quadrados apurada
este ano é de 114, enquanto em
2004 era de 111. A proporção
de metro quadrado por loja
também aumentou. Hoje é de
510, enquanto no ano anteri-
or era de 489. E em número de
check-outs por loja, a média

ficou em 4,5. "À medida que as
redes investem em equipamen-
tos, recursos humanos e melho-
rias nas lojas estes índices de
produtividade se sobressaem
espontaneamente", comenta
Paulo Valmir.

O consultor da Abras Antô-
nio Carlos Ascar, em sua apre-
sentação durante o encontro
técnico sobre Redes e Associ-
ações de Negócios (veja repor-
tagem nesta edição), fez justa-
mente uma análise sobre os
estágios de organização das
redes no País e apontou diver-
sas fases de desenvolvimento.
O primeiro estágio, já conheci-
do por todos, é o de as lojas se
unirem para comprar em con-
junto e conseguir melhorar os
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Pesquisa
preços. "Mas isso é muito frá-
gil. Quem só oferece preço,
tem como seu cliente apenas
quem quer comprar barato",
comentou Ascar.

Na segunda fase, natural-
mente continuam as compras,
mas passam a ser mais orienta-
das para sortimento e varieda-
de. Nesta etapa as redes podem
perceber a importância de mon-
tar um pequeno depósito e as-
sim centralizar parte da sua
operação. Também nela, alguns
serviços diferenciados podem
começar a ser oferecidos aos
clientes das redes, como entre-
ga de compras em domicílio.

Em um terceiro estágio,' as
redes,passam a realizar pro-
gramas de treinamento para
as equipes dos associados,

Critérios e metodologia

como orientação operacio-
nal. Também há o desenvol-
vimento de um padrão de
layout e de comunicação vi-
sual, de ações de marketing
conjuntas, além da necessida-
de de criação de um centro
de distribuição (CD), para
organizar e rentabilizar de
fato toda a operação da
rede. "Muitas redes de negó-
cios no País já estão neste ter-
ceiro estágio. Com isso, fica
evidente a redução da
informalidade e o aumento da
importância das redes no se-
tor", ressaltou o coordenador
do Cran, Paulo Valmir.

Quanto ao futuro das redes,
formadas por pequenas empre-
sas do setor, Ascar ressaltou que
a tendência é partirem para

A sexta versão do Ranking de Redes
e Associações de Negócios recebeu por
parte da Abras, da revista SuperHiper e da
LatinPanel algumas alterações em sua me-
todologia, com vistas a contemplar todos
os participantes dentro de seu grupo es-
pecífico. Ou seja, a apresentação das em-
presas destaca as "mesmas empresas"
participantes na pesquisa passada, "as
novas participantes" e as "novas partici-
pantes ligadas a atacadistas".

Para a manutenção do histórico, para
análises e comparações consideraram-
se as 30 maiores empresas. Para a clas-
sificação, por sua vez, foi considerado o
faturamento bruto de 2005. Já nas atu-
alizações monetárias considerou-se
como deflator a média anual do IPCA,
que em 2005 foi de 6,87%.

Como se trata do levantamento ofi-
cial do setor, o Ranking leva em conta
as informações individuais prestadas
pelas redes. Essas informações passam
por um sistema de verificação e consis-

SuperHiper

tência, de modo que sua veracidade é
de responsabilidade da empresa partici-
pante da pesquisa.

Este ano foram 43 empresas que res-
ponderam no prazo e autorizaram a divul-
gação dos seus dados físicos e fatura-
mento que compõem o Ranking. Algu-
mas redes participantes no ano anterior,
por não atenderem ao critério estabele-
cido de entrega no prazo ou por estarem
em processo de reestruturação, se au-
sentaram desta pesquisa. Da mesma for-
ma, outras redes decidiram entrar no
Ranking, informando os dados referen-
tes a 2005. A pesquisa foi realizada nos
meses de maio e junho deste ano.

O faturamento bruto do total Brasil
foi projetado considerando-se a consoli-
dação dos dados de todas as redes do
País, mas é importante ressaltar que, para
a apuração da taxa de crescimento do
faturamento desse total, foi considerado
o conceito "mesmas empresas" (Ranking
2005 em relação à base de 2004).

criar uma empresa limitada
com CD para gerir estoques e
fazer as negociações.

"Há o reconhecimento dos
fornecedores. A empresa limi-
tada tem responsabilidade civil
e responde juridicamente pelos
seus atos", afirmou o consultor,
que indica como fase seguinte
a rede criar uma empresa de
sociedade anônima que passa
a responder por todas as ativi-
dades do grupo.

Para onde as redes cami-
nharão, quem poderá prever?,
questionou Ascar. "Ainda são
suposições. Mas o certo é que
quando a questão tributária for
resolvida para todos os Estados
ninguém mais vai segurar o
desenvolvimento do negócio
de redes no País", adiantou.

Também é importante ressal-
tar que, como ocorreu na Euro-
pa e nos Estados Unidos, algu-
mas redes já nascem bem orga-
nizadas, enquanto outras são
patrocinadas por grandes em-
presas atacadistas, como a rede
Smart, do atacadista Martins, a
Rede Valor, do Atacadista Peixo-
to, ou por franquias, como IGA.

O associativismo é uma ten-
dência tão forte no setor de
supermercados, que até impor-
tantes empresas presentes em
diferentes Estados da federação
estão se unindo em rede de
negócios para obter ganhos de
rentabilidade nas negociações
frente às grandes cadeias inter-
nacionais presentes no País. É
o caso em espsecial da Rede
União Brasil, que possui parti-
cipantes de peso, como o
D'Avó Supermercados, de São
Paulo, o Extrabom, do Espírito
Santo, e o Zona Sul, do Rio de
Janeiro, entre outros.
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Análises ESPECIAIS
As informações fornecidas

pelas participantes do
Ranking das Redes 2006 à

Abras e processadas pela Latin
Panei mostram o quanto as re-
des estão se profissionalizando,
em que áreas estão se desenvol-
vendo, onde precisam focar
mais sua atenção, quais são os
principais problemas e atributos.
Além disso, é possível perceber
tendências, ou seja, para onde
caminham as centrais de negó-
cios no auto-serviço brasileiro.

Entre os muitos resultados
da pesquisa abordados nesta
reportagem, um dado bastan-
te relevante é que as redes de
negócios em vigência no País
apontam diversos ganhos obti-
dos na operação, que por or-
dem de importância são:

• aumento das vendas;
• melhores condições de

negociação;
• aumento de rentabilidade;
• padronização em marke-

ting e promoções;
• redução dos custos;
« profissionalização;
• acesso a maior número de

fornecedores.
Estes resultados estão acima

dos almejados pelas pequenas
empresas de supermercado
quando resolveram se unir.
Entre os motivos que os leva-
ram a formar ou se associar às
redes de negócio estão (tam-
bém por ordem de importância):

• melhoria no poder de
barganha com fornecedores;

* sobrevivência frente à
concorrência;

• melhora do relaciona-
mento com o cliente;

* ter acesso a maior núme-
ro de fornecedores e operar
um mix mais qualificado.

Por meio das respondentes
do Ranking, a pesquisa verificou
a jovialidade e grau de desem-
penho do movimento de redes
de negócios.

• 57% foram criadas entre
os anos de 2000 e 2005;

• 39% delas possuem mais
de 20 associados;

• 34% reúnem mais de 30
lojas cada;

• 68% operam com bandei-
ra única.

Na gestão operacional,
nota-se, por exemplo, o avan-
ço das redes com a centraliza-
ção das suas compras em de-
pósitos. Para algumas centrais
mais desenvolvidas, estamos
falando de grandes centros de
distribuição (CDs):

• 20% delas possuem siste-
mas integrados entre lojas e
redes;

• 53% possuem depósito
central, e desse percentual 35%
dos depósitos têm área menor
que l mil metros quadrados.

A pesquisa aponta que au-
mentou o número de redes
em que a entrega dos produ-
tos é realizada diretamente
no depósito central. Hoje,
45%, em 2004 esse percentu-
al era de 33%. Como esta
resposta é múltipla, constata-
se que 95% das redes parti-
cipantes da pesquisa conti-
nuam com o sistema de en-
trega direta nas lojas.
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Um dos destaques verifica-
dos é que as redes ampliam seu
papel de consultoras de gestão
das empresas supermercadistas
associadas. Veja como:

• 66% auxiliam a área admi-
nistrativa (no ano passado 47%
ofereciam esse serviço);

• 43% assessoram a área fi-
nanceira (em 2004 estavam na
casa de 38%);

• 39% fazem a análise de
resultados (em 2004 o percen-
tual era de 30%).

Processo de compra

Embora as redes de negó-
cios ampliem sua atuação jun-
to à gestão das empresas, sua
razão de ser primeira, ampliar
e melhorar o processo de com-
pras, continua a saltar em qua-
lidade. Um dos principais indi-
cadores nesse sentido, segun-
do Fátima Merlin, gerente de
atendimento da LatinPanel, é o
percentual de compras realiza-
das pelas redes. Confira:

• 21% das redes compram
entre 10% e 20%;

41% das redes pesquisadas
compram entre 20% e 50% dos
itens encontrados nas lojas (em
2004 o montante era de 31%);

* 25% das redes compram
acima de 50% do que é encon-
trado em suas lojas.

Mas o que as redes estão
comprando para suas associa-
das? Os destaques ficam para
100% dos itens de cesta básica
e 91% de perecíveis. Neste
caso, é bom lembrar que o per-
centual em 2004 era de 73%, o
que mostra a evolução dos ne-
gócios. Também merece desta-
que que 95% dos itens de lim-
peza são comercializados via
rede, entre outros (ueja tabela).

A pesquisa também mostra
que as compras das redes em
sua maioria são realizadas dire-
tamente da indústria, principal-
mente no que concerne às ca-
tegorias de frios e laticínios, con-
gelados e semicongelados em
95% dos casos. Em cesta básica,
para 91% dos itens. Os produtos
com maior índice de compras
realizadas por meio de distribui-
dores são os hortifrútis, em 52%
dos casos.

Outro dado significativo
apontado é sobre a finalidade
das compras:

» 82% compram para o
abastecimento regular (na pes-
quisa do ano passado esse per-
centual era de 68%);

86% realizam as compras
para datas especiais;

• 98% adquirem para pro-
moções e tablóides.

"Dado importante é a con-
firmação de que fazer promo-
ção é um bom negócio para as
redes. Visto que a pesquisa
mostra que as redes hoje estão
calculando corretamente o
preço ao realizar promoções",
analisa Fátima. A prova disso é
que 93% dos respondentes afir-
mam checar a rentabilidade
das promoções:

• 77% consideram boa;
8% acham ótima;

• 15% regular.
Da evolução dos processos

administrativos, uma prova é a
emissão direta de nota fiscal,
que já é realidade para 57% das
redes de negócios pesquisadas.
Ou seja, 43% das redes ainda
refaturam as compras para as
associadas. O processo de paga-
mento aos fornecedores é em:

59% dos casos descentra-
lizado;
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» 39% parcialmente centra-
lizado;

16% das redes é totalmen-
te centralizado.

Padronização

Outro fator que mostra o
nível de evolução das redes de
negócios é a padronização
desde a imagem até o tipo de
operação das lojas. Este é um
processo lento, porque deman-
da recursos. Mas o que se ob-
serva é a evolução contínua
ano após ano. De acordo com
os resultados colhidos na pes-

quisa, 68% das redes já operam
com bandeira única.

O material promocional é a
variável que se mostra mais
avançada entre as redes, 81%
delas estão com esse item to-
talmente padronizado. No ano
anterior este índice era de
72%. Em seguida estão as sa-
colas, com 79% das redes com
a operação totalmente padro-
nizada neste item. Os unifor-
mes são o terceiro item mais
padronizado, com 50%.

Mas ainda há muito a fazer
no quesito padronização, por
exemplo, quanto à fachada das

redes. Algo primordial para a
identidade desse negócio, mas
que somente 36% o fizeram
totalmente. A comunicação
visual interna é outro ponto
para as redes investirem. So-
mente 20% das redes seguem
o mesmo padrão neste item. E,
por fim, o aspecto menos tra-
balhado até agora, até pelas
diferenças entre as lojas de uma
mesma rede, é quanto ao
layout das mesmas. Hoje so-
mente 9% das redes estão pa-
dronizadas neste aspecto, em-
bora 47% já estejam trabalhan-
do com layout parcialmente
padronizado, o que mostra os al-
tos investimentos nesse sentido.

Centralizar o treinamento de
pessoal é condição ideal para
que a qualidade dos processos
das lojas de uma mesma rede
seja similar. Mas esse também
é um movimento que cresce
lentamente. Os destaques ficam
para o treinamento voltado a:

• postos de gerência - 54%
das redes passaram a treinar os
gerentes em conjunto;

« postos operacionais - 42%
estão com este tipo de treina-
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mento parcialmente centraliza-
do e 14% totalmente;

• recrutamento e seleção -
50% estão com essa área par-
cialmente centralizada e 11%
totalmente centralizada.

Apesar de todo o desenvol-
vimento apontado pela pesqui-
sa, quando os supermercadistas
são questionados sobre os prin-
cipais problemas a serem enfren-
tados, muitos são os desafios:

• A unificação e padroniza-
ção do mix é o maior desafio,
citado por 70% das redes.

As questões culturais são
problemas apontados por 61%.

• A falta de cooperação e
comprometimento dos associa-
dos é outro problema aponta-
do por 52% dos respondentes.

A questão tributária, com
ênfase na bitributação existen-
te hoje, é outro desafio a ser
vencido, como foi citado por
57% das redes.

O coordenador do Comitê
Abras de Redes e Associações
de Negócio, Paulo Valmir Vargas
e Silva destaca que o maior em-
pecilho que vê no momento
para o desenvolvimento das
redes continua sendo a visão in-
dividualista de cada associado.
Ou seja, ainda é a grande bar-
reira a se quebrar, quando se
fala em problemas culturais ou
em falta de cooperação.

A pesquisa também aponta
os meios de comunicação mais
utilizados pelas redes, que são:

• telefones, para 84%;
• e-mails, para 77%; 
 fax, citado por 59%;
• internet, para 48%; e
• videoconferência, para 7%.
As reuniões semanais são

realizadas por 61% das redes e
as quinzenais, por 23%. Ainda

há 25% delas que fazem reuni-
ões mensais com os associados.

Quando a comunicação é
entre redes com os fornecedo-
res, é interessante verificar que
a figura do vendedor da in-
dústria mantém sua importân-
cia, pela quase unanimidade
das redes, assim como a comu-
nicação por telefone, além do
uso de e-mail e fax.

Expectativas

Como mostra a pesquisa
Ranking das Redes 2006, mui-
to já se realizou nas redes e
associações, mas ainda será
necessário bastante esforço
para amadurecer ainda mais
o associativismo no setor de
supermercados. Cientes dis-
so, boa parte das redes pre-
tendem investir em várias
áreas, já a partir deste segun-
do semestre de 2006:

• 38% estão dispostas a in-
vestir nos próximos seis meses;

36% nos próximos 12 meses; 
 26% responderam que

não pretendem investir nesse
espaço de tempo.

E em que áreas elas investi-
rão? 

 74% aplicarão na aquisi-
ção de equipamentos, sendo
74% em softwares, 35% em frente
de caixa, 70% em balcões refri-

gerados e 52% em gôndolas.
• 55% vão investir em de-

pósitos, uma tendência em
2004, quando 33% davam pri-
oridade a essa área.

• 39% vão realizar reformas
em geral e 26% reformarão es-
pecificamente as lojas.

Além disso, as redes tam-
bém estão apostando em re-
cursos utilizados pelas grandes
empresas supermercadistas. Ao
serem questionadas se traba-
lham com marca própria, 61%
afirmaram que sim. No ano
anterior 57% trabalhavam.
Outro aspecto bastante interes-
sante no dia-a-dia das redes é
a preocupação em relação à
segurança alimentar. E entre as
ações implementadas com esse
enfoque: 

 64% responderam realizar
boas práticas de operação. 

 52% têm programas de
treinamento voltados à esta
questão.

• 52% disseram ter traba-
lhos voltados para a qualidade.

• 50% estão readequando
suas lojas por conta deste que-
sito. 

 Algumas redes ainda cita-
ram que estão utilizando crité-
rios especiais para selecionar
fornecedores de produtos.

Por Mariucy Lukianocenko
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