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Bolso cheio, prateleiras vazias
Setor supermercadista registra crescimento acima da média do varejo brasileiro no primeiro semestre
Andrea Martins

A crise financeira global, que
assustou segmentos importantes da economia de vários países, passou longe do setor de supermercados no Brasil, que vem
crescendo acima da média do
varejo nacional. O otimismo no
segmento reflete-se na revisão
da previsão de crescimento para
2009. No início do ano, a expectativa era crescer 2,5%. Agora, a
previsão de incremento no faturamento para o ano já é de 4,5%,
segundo dados da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras). Só nos primeiros seis
meses, em comparação ao mesmo período de 2008, o resultado
foi 5,27% maior, já descontada
a inflação.
“Há uma mudança comportamental. Com o aumento do
poder aquisitivo, principalmente na classe C, a alimentação
deixou de ser um item de corte.
A reposição salarial positiva
na maioria das categorias, o
reajuste do salário mínimo —
adiantado para o mês de março
— e a manutenção de programas
assistenciais do governo, como

o Bolsa Família, foram fatores
importantes para o desempenho
do setor supermercadista”, diz
Sussumu Honda, presidente da
Abras, lembrando que a redução
do IPI na linha “branca” (eletrodomésticos) também beneficiou
os hipermercados.
Dados do IBGE apontam
que o setor de hipermercados
e alimentos vem tendo atuação
superior à média do varejo:
enquanto o setor subiu 4,5%
até junho, nos números do instituto, o varejo cresceu 3,9%.
Para especialistas, esse é um
dos fatores que impactam o segmento no País, indicando uma
tendência de consolidação do
setor. Outro ponto importante
é a pressão estrutural contra a
informalidade; ou seja, graças
à atuação do governo há uma
preocupação em reduzir sonegação e práticas condenáveis de
mercado, fortalecendo empresas
que atuam com padrões de legalidade, principalmente as grandes redes. “Companhias com
posturas éticas tornam-se mais
competitivas e tendem a crescer
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Lojas de departamento

2.710.411
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2.600.222
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Varejo montadora

1.247.564
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Campanhas públicas
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Autorrevendas concessionárias
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Super e hipermercados
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Instituc. mercado financeiro
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Mídia eletrônica
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8

723.620

8

Cervejas

637.927

9

587.395
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Ensino escolar e universitário

527.457

10

530.765
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em participação de mercado”,
garante Marcos Gouvêa, diretor
geral da GS&MD – Gouvêa de
Souza, consultoria especializada
em varejo e distribuição.
Nesse cenário, os três grandes grupos — Carrefour, Pão de
Açúcar e Wal-Mart, que têm 38%
de participação em faturamento
— levam vantagem. Para Gouvêa, com os três grandes players
disputando a liderança nacional,
não há estímulo para a entrada
de novos grupos. “Quem está,
fica. Quem não está, não entra”,
dispara o consultor.
Mas os pequenos e médios
também têm espaço no setor.
Segundo Honda, 60% das vendas
de alimentos no segmento estão
pulverizadas entre 50 empresas,
muitas delas atuando em diversas regiões do País. “Em vários
Estados, as redes regionais são
maiores que os três grandes
grupos”, destaca o presidente da
Abras. Das 76 mil lojas do País,
cerca de 35 mil são classificadas
como supermercados. O restante
são os chamados autosserviços,
os tradicionais “mercadinhos”.
João Sanzovo, presidente
da Associação Paulista de Su-
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Investimento publicitário do setor
Dados do Estado de São Paulo
Faturamento do setor

R$ 49,3 bilhões

Volume de vendas

31% do total nacional

Participação no PIB

1,7%

Número de empresas

5.100

Número de lojas

6.200

Total da área de vendas

4,9 milhões de m2

Total de check-outs

47.723

Empregos diretos

230.000

Empregos indiretos

790.000

Quadro ranking Abras
Dados do Brasil
Faturamento do setor
Participação no PIB
Número de lojas
Total da área de vendas
Total de check-outs

R$ 158,5 bilhões
5,5%
76.000
19 milhões de m2
186.000

Empregos diretos

877.000

Empregos indiretos

3 milhões

Fonte: Ibope Monitor

permercados (Apas), lembra
que, apesar da concentração,
existe espaço para vários formatos de loja, e nem sempre
as grandes redes conseguem
atuar em todos os formatos.
No Estado de São Paulo, pe-

quenas e médias empresas se
unem em centrais de negócios
e associações de compras, em
busca de economia de escala e
melhor preço. “É uma questão
de sobrevivência em função do
mercado”, diz Sanzovo.
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Pesquisa aponta hábitos na hora da compra
Em média, o consumidor brasileiro demora 7 segundos para comprar açúcar e 109 segundos para escolher a marca de tintura de cabelo
que vai levar para casa. Além disso,
nos últimos anos tem feito compras
semanais e em mercados de bairro,
em vez de procurar as grandes redes para o abastecimento mensal.
As informações são resultado de um
levantamento realizado pela área de
shopper intelligence do Grupo GfK,
a partir de pesquisas realizadas nas
últimas duas décadas.
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Célia Silva, diretora do departamento, acredita que a melhora
na economia latina “traz uma força” para as mudanças de comportamento no varejo. “No meio dos
anos 90, era muito forte o ato de
prover a casa com mantimentos.
Isso começou a mudar quando
o consumidor passou a ter uma
noção maior do valor das coisas
e as empresas começaram a se
adequar ao just in time”, avalia a
especialista. “Mas a economia foi
o grande gatilho, com as grandes

empresas, o surgimento dos hipermercados no final da década passada. Nunca é só uma pressão do
consumidor. As corporações, em
resposta à pressão, consolidam
novos hábitos”, completa.
Ela ressalta, porém, que as
redes de supermercados (com 4
a 49 caixas de check-out) e hipermercados (acima de 50 caixas)
continuam sendo referência entre
os consumidores pela sua variedade de produtos. “Vimos que os
layouts dos estabelecimentos não

são muito diferentes. Quem está
muito acostumado com uma rede
descreve o layout mentalmente,
sem problemas, e pensa que todos
são iguais. Então, se o esquema
fugir muito do tradicional, o cliente vai dizer que não tem nada na
loja”, deduz Célia.
Artigos de higiene pessoal são,
em média, aqueles com os quais
o brasileiro mais gasta tempo de
comparação: 59 segundos. “Pode
ser difícil ler o que está na embalagem. É o lugar onde estão os da-

dos essenciais para que o cliente
saiba o que está comprando e para
o fabricante incluir diferenciais
atrativos”, ressalta a estudiosa.
“O prazer de fazer a compra é
algo que o consumidor sempre
comenta, mas a compra não é um
objetivo de vida. Quanto mais organizado o espaço de venda, maior
a chance de o consumidor levar
mais coisas para casa no mesmo
espaço de tempo que dedica a
essa atividade”, conclui.
Gabriel Navarro
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