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Para este ano, as expectativas do segmento de varejo no Brasil são otimistas. Segundo João 
Sanzovo Neto, presidente da Apas (Associação Paulista de Supermercados), o setor espera 
atingir um crescimento de até 10%. "Eventos como a Copa do Mundo e eleições movimentam 
positivamente a economia. Esperamos um ano muito bom", afirmou Sanzovo, durante a 
abertura do Apas 2010 - 26º Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios em 
Supermercados, semana passada, em São Paulo. 
 
No evento, também foi apresentada a pesquisa "Retratos do Varejo 2010", estudo que tem 
como base o tema "Diversidade - O Mundo Novo do Novo Consumidor". 
 
De acordo com o levantamento (realizado em parceria com a Nielsen Brasil) o faturamento 
nominal do segmento em 2009 foi de R$ 177 bilhões, o que representa um crescimento de 
11,7% em relação ao ano anterior. 
 
Conforme o presidente da Apas, apesar dos efeitos da crise econômica (fato que proporcionou 
um crescimento menor do setor em relação a 2008), a consolidação das classes C e D no 
consumo favoreceu os resultados do varejo brasileiro. "A busca de novos produtos, além da 
diversidade de consumo, retratam o atual cenário do varejo no Brasil", disse Sanzovo. 
 
Já o faturamento real do setor variou 6,5% em comparação a 2008. "Sobre a relação entre as 
lojas e a população, também constatamos uma queda de 33%. Isso significa que o número de 
estabelecimentos está aumentando acima do crescimento da população", destacou Sanzovo. 
 
A respeito do setor de supermercados no Estado de São Paulo, o faturamento nominal foi de 
Rs 54,7 bilhões (variação de 10,8% em relação a 2008), sendo que a região representa 19,5% 
das lojas e 31% do faturamento do País. 
 
De acordo com a pesquisa, os vetores que justificam o crescimento do varejo em 2009 
configuram-se nas aquisições ocorridas no setor, o crescimento de números de lojas, além dos 
multiformatos de canais de compras. "Atualmente, a concentração das 50 maiores empresas 
do varejo no Brasil representa 60% de todo o faturamento. Acredito que essa centralização 
continue ocorrendo. As grandes redes deverão abrir novos formatos para concorrer com as 
menores como uma estratégia de ocupação de mercado", afirmou o presidente da Apas. 
 
Em outro levantamento feito com 73 associados da entidade, 53,4% dos varejistas afirmaram 
que as suas empresas obtiveram, em 2009, resultados "dentro do esperado". E para 2010, de 
acordo com o estudo, as expectativas dos empresários são "as melhores" (74%). "Para este 
ano, o segmento está bastante otimista. Não acreditamos que o e-commerce, por exemplo, 
seja uma ameaça para o setor, embora aponte crescimento. Mas o consumidor ainda necessita 
sentir de perto a qualidade dos produtos (muitos deles perecíveis) que irão consumir", disse o 
executivo. 
 
Consumidores 
 
Como forma de entender a diversidade do comportamento de compra dos consumidores 
atuais, a Apas desenvolveu, em parceria com o instituto de pesquisa Kantar Worldpanel, um 
estudo com as donas de casa de 8,2 mil lares de todo o País. 
 
Em 2009, a renda média dos brasileiros foi de R$ 1.686, valor acima do gasto aproximado dos 
consumidores, correspondente a R$ 1.663. "Isso demonstra que os brasileiros estão 
aprendendo a trabalhar melhor com o seu bolso. Pode-se dizer que o ano de 2009 foi o período 
de equilíbrio'", destacou Martinho Paiva Moreira, vp de Comunicação da Apas. 
 
Em relação às despesas permanentes, a pesquisa também revelou que os consumidores 
tiveram condições de comprar mais produtos diversificados. Porém, 2009 foi ano da retomada 
do consumo dentro do lar, principalmente o de alimentos (com crescimento de 13% em 



relação ao ano anterior). "Outro fato relevante é que 84% dos lares optam por mais de três 
canais para se abastecer. Entre eles, estão: autosserviço, varejo tradicional, porta a porta, 
farmácia/perfumaria/drogaria, atacados e outros. Isso mostra que os consumidores não estão 
centralizados, apenas, no canal 'supermercado'", disse Moreira. 
 
Sobre a aquisição de marcas, em 2009 os brasileiros passaram a consumir mais marcas 
premium (35%). Em 2008, 34% dos entrevistados tinham interesse em tais marcas. "Com 
mais dinheiro no bolso, as pessoas ficaram mais propensas a certas regalias", enfatizou o vp 
de comunicação da Apas. 
 
Neste sentido, a pesquisa também destacou uma força maior das marcas "low" (abaixo da 
média de mercado) nas classes A/B (35%), em comparação com as classes C (30%), e D/E 
(28%). "O curioso comportamento diz respeito ao fato de as pessoas das classes mais baixas 
não poderem 'errar'. Elas têm mais receio de arriscar e, por isso, optam por marcas mais 'top' 
no varejo. Essa não é uma preocupação das classes A/B", afirmou Moreira. 
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