
Mercado
A cadeia de

abastecimento

O mercado brasileiro está evoluindo
dia a dia, com mais produtos e
serviços sendo oferecidos pelas

indústrias nos supermercados de todo
o País. Este capítulo trata do

Mercado, de algumas informações
essenciais para o planejamento das

empresas e das principais tendências e
movimentos realizados pelo setor

mercado brasileiro é
visto como muitos mercados em um, devido a fato-
res como a grande extensão territorial do País, a for-
te miscigenação cultural da população e as marcan-
tes diferenças socioeconômicas. Isso afeta todo o sis-
tema de distribuição de alimentos e outros gêneros
de consumo no País e, em especial, o setor de super-
mercados. Além disso, o País ainda se encontra em
fase de desenvolvimento, especialmente em termos
de infra-estrutura, o que apresenta fortes desafios
para a logística da distribuição. Mesmo com todos
esses entraves, inclusive os político-econômicos, o
mercado brasileiro veio se desenvolvendo num rit-
mo acelerado nos últimos cinco anos, mas ainda
aquém das suas possibilidades.





Essa evolução pode ser percebida pelo
avanço da indústria brasileira em seus meios
de produção, pelos investimentos e lança-
mentos da indústria multinacional no País,
e, com tudo isso, pela grande extensão do
mix de produtos oferecidos aos clientes dos
supermercados. Portanto, é importante aten-
tar para diversos aspectos que estruturalmen-
te estão afetando o desempenho do setor.

Entre esses aspectos, encontram-se os
macroeconômicos demonstrados por diver-
sos índices, analisados a seguir, que nos re-
velam um raio x dos últimos cinco anos.
Um exemplo é a evolução dos preços da
cesta AbrasMercado, que mede a variação
dos preços dos principais produtos distri-
buídos pelos supermercados, que nos ajuda
a explicar a dificuldade para o aumento das
margens de lucro dos supermercados, e a
movimentação de outros segmentos de
varejo concorrentes. Esses segmentos, es-
pecificamente numa dinâmica microeco-
nômica bastante parecida com a dos super-
mercados (como é o caso das farmácias),
também precisam se adequar a uma con-
juntura de concorrência intensa.

Para fazer frente a essa concorrência, as
empresas do setor de supermercados perce-
bem, que é preciso aprimorar a gestão do ne-
gócio investindo em novos processos e em
novas tecnologias. É preciso ganhar eficiên-
cia, por exemplo, reduzindo perdas ocasio-
nadas, entre outros muitos fatores, por que-
bras ou furtos de produtos, diminuindo rup-
turas de produtos em gôndola, ou seja, a fal-
ta de produtos. Por isso os temas de Perdas e
Rupturas tão falados hoje no mercado serão
destacados neste capítulo.

Também para ganhar eficiência, um re-
quisito essencial é a definição do mix de pro-
dutos certo, da variedade de itens que o cli-
ente encontrará na loja. O que o supermer-
cadista deve expor na sua loja, na sua seção,
na sua gôndola, como expor e por que fazê-
lo. Esse é um processo de gestão cada vez mais
fino, no qual ganham espaço técnicas como
a de Gerenciamento por Categorias, que tam-
bém será destacada.

Para discutir temas de tamanha enver-

gadura como Perdas, Rupturas, Gerenciamen-
to por Categorias e Tecnologia contamos com
a colaboração de alguns dos maiores especia-
listas do País em cada área de atuação.

A evolução dos indicadores
São três os principais indicadores exclu-

sivos do setor supermercadista: 1) o índice
Nacional de Vendas Abras, apurado pelo De-
partamento de Economia e Pesquisa da Abras,
que exprime em termos monetários o desem-
penho do setor em valores reais; 2) o índice
AbrasMercado, apurado pela GfK Indicator,
que mede a variação dos preços dos princi-
pais produtos distribuídos pelos supermerca-
dos; e 3) o índice Nacional de Volume, ela-
borado pela ACNielsen, que acompanha o
comportamento de compra do consumidor
brasileiro em termos finais. Além do estudo
de evolução do Tíquete Médio, realizado pela
LatinPanel, especialmente para a Abras, que
mede a performance de compra do consu-
midor no auto-serviço.

O índice Nacional de Vendas Abras já foi
apresentado no capítulo que retrata o desen-
volvimento do setor supermercadista. A evo-
lução do Tíquete Médio foi apresentada no ca-
pítulo que trata do consumidor, e neste o pro-
pósito é mostrar o comportamento dos outros
dois indicadores mais importantes: o
AbrasMercado e o índice Nacional de Volume.

índice Nacional de Volume

Observados os aspectos da estagnação
das vendas dos supermercados em termos
reais, como demonstrado pelo índice Nacio-
nal de Vendas Abras e sua principal explica-
ção - a redução dos preços dos seus princi-
pais itens vendidos -, cabe destacar a evolu-
ção das vendas em volume da cesta de pro-
dutos. Embora conte com um histórico ain-
da limitado, o índice Nacional de Volume,
que representa as vendas físicas, traz núme-
ros bem mais positivos. Ele mostra que os
supermercados estão vendendo mais.



Fonte: ACNielsen

O índice Nacional de Volume, desenvol-
vido pela ACNielsen e com divulgação bimes-
tral, acompanha o comportamento de com-
pra do consumidor brasileiro nas lojas do se-
tor. O índice registra a variação nas vendas
dos produtos de maior consumo nos super-
mercados em comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Trata-se de um instrumento que permite
verificar se os volumes consumidos estão su-
periores ao crescimento do faturamento e in-
dica os setores em que o consumidor mais in-
veste. O estudo é feito com base em oito ces-
tas, que abrangem as 160 categorias de maior
consumo em sete áreas geográficas do País.

Ao contrário do índice Nacional de Ven-
das, o índice Nacional de Volume, desde o
inicio de sua apuração em 2004, vem apre-
sentando sempre resultados positivos. No
acumulado de 2004 sobre 2003, o resultado
foi positivo em 3,9%; em 2005/2004, 5,2%;
e no ano-móvel 2006/2005, o índice foi de
4,2%. Os supermercados estão vendendo
mais em termos de volume, mas, como os
preços apresentaram tendência de leve que-
da no período (após a sua explosão no perío-
do 2002/2003), o faturamento não conseguiu
replicar tal tendência de aumento.

Importância das cestas
O índice Nacional de Volume dá a me-

dida dos principais produtos comercializa-
dos nos supermercados e hipermercados bra-

sileiros. A cesta com a maior importância
no cálculo do índice é a de mercearia doce,
que em 2005 representava 23,5% do total e
inclui produtos como bolos industrializados,
café em pó, leite longa vida e drops, cara-
melos e pastilhas.

A cesta de mercearia salgada respon-
deu por 18% das vendas totais em 2005,
sendo a segunda mais importante no ano.
No ano seguinte, a cesta foi superada em
importância pela de bebidas não-alcoólicas
(que inclui cervejas), que tinha participa-
ção de 17,8% em 2005 e subiu para 19,1%
em 2006. A mercearia salgada inclui pro-
dutos essenciais, como o arroz e o feijão.
Estas três cestas respondem por aproxima-
damente 55% das vendas dos supermerca-
dos. As cestas de higiene, saúde e beleza e



a de perecíveis industrializados respondem
por aproximadamente 25%, e oscila cada
uma em torno de 12%.

Evolução do índice de Volume por cestas
Em 2006, as vendas do auto-serviço

acompanharam a retomada da economia bra-
sileira como um todo. Em 2005, os supermer-
cados já haviam vendido 5% mais mercado-
rias na comparação com o ano anterior.

Como já frisado, não é possível a reali-
zação de uma longa retrospectiva histórica,
pois o levantamento se iniciou em 2004.
Como não se projeta sobre o faturamento do
setor, depreende-se que o aumento no con-
sumo não é reflexo de uma possível melhora
no poder de compra da população. Na verda-
de, o brasileiro comprou mais, mas produtos
mais baratos, o que explica o crescimento do

volume comercializado. A demanda maior fi-
cou concentrada principalmente nos produ-
tos em promoção, nas mercadorias marca
própria e nas marcas de segunda linha de
grandes fabricantes.

No ranking dos melhores desempenhos
por cesta, no acumulado dos últimos três anos
estão os itens de perecíveis industrializados
(crescimento de 9% em 2005 e 9,3% no ano-
móvel de 2006) e a cesta de bebidas não-al-
coólicas (aumento de 4,9% em 2005 e 4,8%
no ano-móvel de 2006). A cesta de mercea-
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ria salgada (salgadinhos, pães) cresceu 5,3%
em 2005, ao passo que a categoria outros (ba-
zar) cresceu 5,5% no mesmo ano, fundamen-
talmente por conta de produtos têxteis.

Para o res tan te do ano de 2006, a
ACNielsen acredita que uma eventual re-
cuperação na renda tenda a levar o consu-
midor a optar por produtos de maior valor
agregado e passe, aos poucos, a dar menos
peso a essa cesta de mercadorias com itens
mais modestos.

Acompanhe a evolução das cestas bi-
mestre a bimestre:

Análise regionalizada
Na análise realizada pela ACNielsen, é

possível ainda ver o desempenho na deman-
da por regiões no País. Em tal análise, segun-
do o índice Nacional de Volume, a principal



área é a 5, que em 2005 representava 22,4%
do volume vendido no País, seguida de perto
pela área 6, com 21,1%. Veja as áreas de
abrangência e a importância de cada uma na
metodologia da ACNielsen:

No exercício de 2005, os melhores de-
sempenhos foram verificados na área 6 e
na área l, com respectivamente 9,2% e
8,7% de aumento no volume de vendas,
período acumulado de 2005 em compara-
ção com o acumulado de 2004. Os Estados
do Nordeste tiveram for te aumento na
quantidade de itens vendidos. A alta em
relação a 2004 foi de 8,7%. A resposta para
esse resultado vem da Federação do Comér-
cio do Estado do Maranhão, que afirma que
ela é reflexo, em boa parte, do programa
Bolsa-Família, realizado pela atual gestão do
governo federal, que dota de recursos a po-
pulação muito pobre do País e ainda incen-
tiva a educação dessa população.

Como essa ação social tem mais peso
em regiões com população de menor ren-
da, quando o projeto se expande o consu-
midor local acaba comprando mais, como
é o caso principalmente dos Estados do
Nordeste.

Entre as regiões com pior resultado está
a que compreende os Estados de Minas Ge-

rais, Espírito Santo e interior do Rio de Ja-
neiro. Nesses locais, na média geral de 2005
houve queda de 2% na venda de mercadori-
as em comparação com o ano anterior. Em
linhas gerais, ao comparar todos os desem-
penhos por áreas analisadas pela ACNielsen,
a região de São Paulo (com alta de 3,5%) teve
o terceiro pior resultado.

Mais volume, menos vendas

As vendas nos supermercados do País
cresceram 5% em volume e 0,66% em fa-
turamento em 2005. A explicação para o
ocorrido deveu-se ao comportamento dos
preços, que ao longo do ano caíram um
pouco mais de 2% e, como segundo moti-
vo, os consumidores migraram de produ-
tos mais caros para os mais baratos.

Em 2004, as vendas em volume dos
supermercados haviam crescido apenas
2,6%. Muitos foram os fatores que contri-
buíram para um índice de crescimento, no
faturamento, quase oito vezes inferior ao
das vendas em volume. A concorrência
muito acirrada no setor, promoções perma-
nentes para reduzir o problema de queda
nas vendas, o próprio comprometimento
da renda do consumidor com o aumento
das tarifas públicas, que deixou menos ren-
da para gastar nos supermercados.

Para cada produto existem explicações
diversas. Esse é o caso de cervejas e refrige-
rantes, produtos em que houve aumento
de concorrência e guerra de preços. Pesa-
ram ainda para o menor crescimento de fa-
turamento a queda nos preços dos alimen-
tos e uma concorrência de preços também
entre os produtos importados, favorecidos
pela valorização do real.

Em quantidade, as vendas foram pu-
xadas pelos produtos industrializados pe-
recíveis, que aumentaram sua participação
em 9% e representaram 12,4% das vendas
totais. Os destaques na preferência dos bra-
sileiros nessa linha de produtos foram os
salames (61,5%), frios diversos (32,6%) e
sorvetes (20,7%).

Text Box
Fonte: Panorama SuperHiper, p. 96-102, 2007.




