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Ranking de revista traz Wal-Mart à frente; Carrefour diz que mantém a posição na Abras.  
 
Por muito pouco - uma diferença de R$ 222,3 milhões, a rede norte-americana Wal-Mart pulou 
da terceira para a segunda posição no ranking dos supermercados, ultrapassando a francesa 
Carrefour, segundo a revista Supermercado Moderno. A ultrapassagem - já esperada pelo 
mercado - é questionada pelo Carrefour. Em nota, a empresa informou que seu faturamento 
no Brasil em 2006 foi de R$ 12,91 bilhões, número enviado para a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). Portanto, ocorre um empate com o valor divulgado pela Wal-Mart, de 
R$ 12,90 bilhões.  
 
Depois das três gigantes, cuja liderança continua com a Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD), chama a atenção no relatório da revista, o desempenho do grupo sergipano GBarbosa, 
que ultrapassou a gaúcha Zaffari e ocupou o quarto lugar.  
 
Para Vicente Trius, presidente do Wal-Mart no Brasil, os números do grupo refletem a 
retomada da expansão orgânica no País e o sucesso das aquisições. "O cliente reconheceu a 
estratégia de multi bandeiras do grupo e a atenção que damos a cada região." Ele se refere à 
aquisição do Bom Preço, no Nordeste, que pertencia ao grupo holandês Royal Ahold, e da rede 
Sonae, no Sul, do grupo português de mesmo nome, feitas em 2004 e 2005. "Temos um 
atendimento cada vez mais customizado em todo o País. Os executivos do Wal-Mart estão 
perto do cliente, o que é importante para oferecer produtos e serviços adequados."  
 
Apesar de um crescimento em todas as regiões de atuação graças às mesmas lojas, Trius 
destaca a representatividade do Nordeste e Sul na alavancagem do faturamento. Essas áreas 
contam, respectivamente, com 118 e 140 lojas - isto é, 85% do total de 302 unidades. 
"Olhando os números da concorrência, estamos na frente em todos os mercados em que 
atuamos, mas os extremos do País têm papel importante."  
 
O grupo de origem norte-americana vem tirando espaço do então líder regional gaúcho Zaffari, 
que mostra encolhimento no novo ranking e vem sendo sondado de perto pelo grupo Pão de 
Açúcar.  
 
Além disso, também vem conseguindo a proeza que o grupo Pão de Açúcar persegue: crescer 
na venda de alimentos. "Apenas 94 unidades do grupo são hipermercados, o que mostra uma 
dependência da venda de alimentos, relevante para nosso crescimento", pondera. "Não só 
vencemos a deflação de alimentos em 2006 como criamos a nossa própria deflação, com 
investimento em produtividade e logística." Assim, o grupo reduziu a margem de lucro no 
segmento e aumentou o volume de vendas, assegurando acréscimo na receita.  
 
Vale destacar que o Carrefour apresentou a melhor variação nos quesitos faturamento por 
metro quadrado e por funcionário. "Isso mostra que a rede fez uma opção estratégica de 
priorizar as lojas para que sejam mais eficientes", diz Sérgio Molinari, sócio-diretor de novos 
negócios da Supermercado Moderno.  
 
No ano passado, o Wal-Mart abriu 14 novas lojas, mas fechou sete unidades que considerava 
inconsistentes. Entrou no mercado brasiliense e já cogita chegar ao Norte do País. Segundo 
Trius, a rede ainda tem muito o que avançar em produtividade e logística, longe dos padrões 
americanos. "O Nordeste é o maior desafio da indústria e do varejo. Há muito o que fazer ali 
em termos de tecnologia e processamentos, o que, no futuro, pode se traduzir em preço mais 
baixo." Das 28 lojas previstas para este ano, a metade será no Nordeste.  
 
O desafio regional vem sendo enfrentado com sucesso pela rede GBarbosa. Sondada no 
passado pelo próprio Wal-Mart, a rede também pertencia ao holandês Ahold e foi vendida ao 
fundo de investimentos norte-americano Acon Investments em abril de 2005. A rede sergipana 
trocou o quinto pelo quarto lugar no ranking nacional. Nadja Mattos, diretora de relações 
humanas e assuntos corporativos, atribui a subida de um degrau no ranking principalmente à 



gestão estratégica da companhia com foco em melhores processos operacionais. 
"Conseguimos cumprir tudo que havíamos planejado. Estamos cada vez mais focados na 
aproximação com consumidor, na melhoria do sortimento e na política de melhores preços." 
Em 2006, a rede, que já atua na Bahia, entrou em Alagoas.  
 
O grupo registrou crescimento de 21,36% no faturamento, 13,66% no faturamento por m² e 
de 19,95% no faturamento por funcionário. "A renda disponível no Nordeste cresceu 
significativamente, mais da metade do beneficiários do Programa Bolsa-Família estão na região 
e os salários cresceram 7%", diz Molinari. "Isso favorece redes como a GBarbosa". Foi por uma 
diferença de R$ 13,3 milhões, que o GBarbosa conseguiu ocupar o lugar que antes era do 
Zaffari.  
 
Com aumento real de 19,2%, o Nordeste registrou o melhor desempenho regional do 
segmento supermercadista em 2006. Já o Sul, com queda de 3,8%, mostra, na opinião de 
Sérgio Molinari, a desaceleração do consumo na região. "Mesmo em um cenário deficitário, a 
Zaffari conseguiu se manter, fazendo com que indicadores de produtividade se mantivessem 
em alta."  
 
O aumento da renda, do crédito e a percepção melhor do perfil do consumidor favoreceram o 
segmento supermercadista, diz Molinari. No ano passado, o faturamento real dos 
supermercados cresceu 5,6%, acima dos 3,7% registrados pelo Produto Interno Bruto (PIB). 
"É um crescimento bastante representativo que mostra que o segmento está maduro." A 
receita bruta alcançou R$ 122 bilhões no ano passado, contra R$ 111 bilhões de 2005.  
 
O ano de 2006 teve como destaque ainda um movimento das redes em direção à abertura de 
lojas com dimensões menores e o conceito de lojas de vizinhança. De acordo com o relatório, o 
formato supermercado cresceu mais do que o hipermercado: 6,6%, contra 3,4%, descontada 
a inflação.  
 
Em 2006, o lucro líquido das empresas do setor alcançou 1,65% do faturamento total, contra 
1,57% do ano anterior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 abr. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


