
raças ao aumento da renda, o
consumo explodiu e as vendas
do setor também. O auto-ser-

,viço faturou R$ 136 bilhões
em 2007, o que representa
crescimento de 7%, desconta-
da a inflação média do período

(3,64% pelo IPCA). O índice superou o PIB (Produto
Interno Bruto) e também outros setores da economia.
Essa é apenas uma das várias boas notícias que o 37°
Relatório Anual de Supermercado Moderno traz nesta
edição. As vendas cresceram em empresas de todos os
portes: pequenas, médias, grandes e gigantes.

O perfil e o desempenho do setor de auto-serviço
são fruto de pesquisa realizada anualmente por SM.
Neste ano, 444 empresas responderam ao questioná-
rio enviado pela revista. Ao todo, elas operam 3.282
lojas de super, hipermercados e de atacarejo em todo
o Brasil, empregando cerca de 400 mil funcionários.
Juntas atingiram uma receita de R$ 85 bilhões no ano
passado, o que representa 63% do faturamento do se-
tor de auto-serviço.
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por Alessandra Morita

ano passado foi o melhor para
o setor desde 2002, quan-
do SM começou a publicar
os resultados deflacionados

pelo IPCA. O faturamen-
to alcançou R$ 136 bilhões,
uma alta de 7% descontada a

inflação média de 3,64% de 2007. Essa taxa foi superior
à do PIB (Produto Interno Bruto), que cresceu 5% no
ano passado. Também foi maior do que o índice de
crescimento da agropecuária, da indústria e do setor

de serviços, todos na casa dos 5%, segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O que
2007 trouxe de diferente para o setor? Boa parte desse
crescimento é fruto de processos que vêm ocorrendo

nos últimos anos na economia,
como o aumento da renda, a queda
do desemprego, o acesso facilita-
do ao crédito. Tudo isso se reflete
em aumento do poder de compra
e, conseqüentemente, influencia
o consumo. As empresas também
continuaram se adaptando ao com-
portamento de compras da popu-
lação e melhorando atendimento,
operação e gestão. Tanto é que o
setor registrou crescimento com
praticamente o mesmo número de
lojas do ano anterior. Na verdade,
com 66 lojas a menos.
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Um dos fatores que mais influen-
ciaram a alta do setor foi o aumen-
to da renda, maior este ano que
nos anteriores. Segundo o IBGE, a
massa salarial subiu 6,8% em 2007,
enquanto o crescimento foi de
4,6% em 2006 e de 4,7% em 2005.
O desemprego também caiu no
ano passado para 9,3%, o menor
desde 2002. Resultado: o consumo
das famílias, medido pelo PIB, re-
gistrou um aumento de 6,5% no
ano passado. "O setor de super e
hipermercados é muito sensível à
melhoria de renda da população",
afirma César Fukushima, econo-
mista-chefe da consultoria Gouvêa
de Souza & MD.

CONSUMO
Cresce freqüência e quantidade

O aumento do poder de com-
pra beneficiou principalmente as

classes C, D e E. Em 2007, 7% das
pessoas das D e E migraram para
a C. Com isso, essa camada atingiu
46% da população, contra 36% do
ano anterior. Segundo Edson Ka-
wabata, diretor da área de bens de
consumo e varejo da Booz Allen
Hamilton, esses consumidores ele-
varam a freqüência de compras de
alguns alimentos. "Quem compra-
va carne só uma vez por semana,
passou a comprar duas". O execu-
tivo aponta ainda uma melhoria na
cesta de compras desse público. "Os
consumidores passaram a adquirir
produtos mais caros", completa. É
o caso de sucos prontos, bebida de
soja e macarrão instantâneo.

Alejandro Padron, sócio da
consultoria da IBM, lembra outro
fator que contribuiu para elevar o
faturamento do setor em 2007: a
recuperação das marcas premium.
"Com mais dinheiro no bolso e
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crédito facilitado, o consumidor

incluiu no carrinho marcas mais

caras, aquelas a que aspirava com-

prar, mas o rendimento não per-

mitia", diz Padron.

Quando o crédito, que cresceu

23% no ano passado, vem acom-

panhado de prazos longos, as pres-

tações ficam mais baratas e sobra

orçamento. Em outras palavras: o

consumidor fica com mais dinhei-

ro para gastar no supermercado.

"O impacto do crédito também

cresce à medida que mais super-

mercados vendem não-alimen-

tos", afirma Nelson Barrizzellí,

consultor de varejo. Hoje, já é

possível encontrar lojas indepen-

dentes e redes pequenas vendendo
eletrodomésticos, louças e têxteis

- produtos, cujo giro depende de

parcelamento e prazo.

AUTO-SERVIÇO
Mais inteligente e ativo

As empresas também colabora-
ram (e muito) para o bom de-

sempenho do setor. Kawabata,

da Booz Allen Hamilton, lembra

que as pequenas e médias vêm se

inspirando nas boas práticas das

organizações maiores, o que tem
resultado em layouts bem plane-

jados, ambientacão aconchegante,

boa exposição, entre outros pon-
tos. Ele comenta ainda que o setor

está fortalecendo as áreas de pe-

recíveis, como padaria e açougue.
"Os supermercados melhoraram

mix, serviços e atendimento e au-

mentaram a fatia de vendas que

haviam perdido para os canais

especializados", diz o consultor.

Kawabata também ressalta o cres-

cimento do número de empresas
que adotam o processo de geren-

ciamento por categorias (GC). A

ferramenta permite definir, em

cada categoria, o sortimento ade-

quado, o melhor planograma, as

promoções mais indicadas. Se-

gundo a Nielsen, que possui urna

área específica para a consultoria

em GC, quando aplicada, a meto-

dologia garante alta de 30% a 40%

nas vendas da categoria e de 33%

nas dos itens complementares.

SUPERMERCADOS
Aumento real de 9%

Mais uma vez os supermerca-
dos superaram os hiper com um

crescimento de 9%, descontada a

inflação, e uma receita de R$ 96

bilhões em 2007. Já os hipermer-

cados elevaram em apenas 3% o

faturamento, que atingiu R$ 40

bilhões. Os supermercados estão

em alta por várias razões: parte



dos estabelecimentos, as chama-
das lojas de vizinhança, atraem

o público das classes C e D, cujo

poder de compra aumentou no úl-

timo ano. Elas também são, hoje,

bem mais freqüentadas do que

no passado recente. Afinal, além

de comodidade, oferecem preços
similares aos praticados pelos hi-

permercados. Conta ainda a favor

do formato a recuperação dos pre-

ços dos alimentos no ano passado.
Segundo o ÍPCA, medido pelo

IBGE, os alimentos ficaram 11%

mais caros em 2007. Alguns pro-

dutos simplesmente dobraram de

preço, como o feijão.

Para Kawabata, da Booz Allen
Hamilton, o crescimento dos su-

permercados reflete o desempe-

nho das pequenas empresas. Elas

também aumentaram o crédito

aos clientes por meio de cartões

próprios e até informalmente,

usando as tradicionais cadernetas,

o que impulsionou vendas. Os pe-

quenos passaram ainda a oferecer

serviços, como o delivery, presente

até em cidades do interior. Para se

ter uma idéia da influência dessas

lojas nos resultados do formato, as

unidades de um a nove checkouts

representam 76% do total de su-

permercados cadastrados no ban-

co de dados de SM (l 1.127 lojas).

HIPERMERCADOS
Concorrência com especializados

Para se adequar à preferência do

consumidor, os hipermercados
continuam reduzindo a área de

vendas. O modelo compacto, lan-

çado há alguns anos, começa a

predominar, depois de ter passado

por adaptações. "Como a área de

vendas é de 3.000 m2, em média, já

não há espaço para trabalhar com

uma infinidade de produtos como

acontecia. Por isso, o mix vem sen-

do enxugado e redefinido de acor-
do com o perfil do público. Nesse

caso, não ocorre uma redução no

número de categorias, mas sim no
número de itens, com a empresa

dando mais atenção àqueles com

maior saída na região", afirma Pa-

dron, da IBM. Segundo o consul-

tor, os hiper compactos também

têm exigido maior eficiência ope-

racional. "Como a área diminuiu e

o espaço para o depósito também,

aumentou a freqüência de pedidos

e de abastecimento", explica.

Os hipermercados enfrentaram

ainda a forte concorrência das lo-

jas especializadas nas vendas de
não-alimento s. As especializadas

melhoraram o mix e passaram a

trabalhar fortemente com crédito,

movimentando volumes elevados

no último ano. A estratégia deu

tão certo que contribuiu para que

o varejo especializado em eletroe-
letrônicos crescesse 15% em 2007,

segundo dados do IBGE. As espe-
cializadas também conseguiram

assimilar a queda nos preços de

produtos, como aparelhos de TV,

som e informática, que caíram

10%. O que nem sempre aconteceu
com os hiper. Alguns deles amar-

garam redução na rentabilidade e

passaram a questionar aquela que

era sua principal estratégia para
lucrar mais.
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s super e hipermercados
elevaram em 5% real o
faturamento por metro

quadrado no ano passado. A área
de vendas caiu 1% no caso dos hi-
permercados e cresceu 5% no dos
supermercados. Com isso, a pro-
dutividade dos hiper atingiu RS 15
mil e a dos super, RS 11 mil. O re-
sultado é conseqüência do maior
consumo de alimentos de mais
valor agregado, como os que ape-
lam à praticidade,
saúde e auto-in~
diligência. É o que
confirma pesquisa
da Abia (Associa-
ção Brasileira da
Indústria da Ali-
mentação). Entre
os produtos que
mais cresceram no
ano passado estão
os derivados de
carnes, as conservas de pescados e
os desidratados/supergelados, que
registraram alta de 18% em va-
lor. Derivados de frutas e vegetais
cresceram 17%; chocolates e balas,
18%; e laticínios, 1490. A essa lis-
ta somam-se os importados, cujas
vendas subiram em função da
queda do dólar, o que reduziu o
preço ao público final, elevando o
consumo. Ainda segundo a Abia,
a importação de bebidas e de ali-

mentos industrializados aumen-
tou 18% em receita.

O faturamento por funcionários
também cresceu. Nos supermerca-
dos, a produtividade ficou em R$
193 mil/ano, registrando alta real
de 2%. O crescimento poderia ter
sido maior não fosse o aumento
de 6% no número de funcionários.
"Os supermercados estão contra-
tando mais porque vêm investin-
do em serviços e atendimento ao

consumidor. "Ofe-
recer um corte de
carne diferenciado
exige contratação
de pessoas", ex-
plica Alejandro
Padron, da IBM.
Exige ainda trei-
namento, esforço
que cresceu entre
a maioria das em-
presas. Já os hiper

registraram um aumento real de
4% nas vendas/funcionário - RS
335 mil anuais. Houve, contudo,
uma leve retração, de 1%, no nú-
mero de empregados. Edson Ka-
wabata, da Booz Allen Hamilton,
explica que, nessas lojas, os fun-
cionários estão exercendo várias
tarefas. "Os hiper podem trabalhar
com menos funcionários, pois não
oferecem tantos serviços como os
super", diz o especialista.

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, a. 39, n. 4, p. 46-56, abr. 2008.




