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Desejo de consumir  
novos produtos  
e crescimentos  
consecutivos de  
renda produziram  
um aumento  
real de 4,5% no 
faturamento do setor 
e possibilitaram 
recomposição das  
margens de lucro

VENDA E LUCRO
CRESCEM

no após ano, a renda cresce e o consu-
mo acompanha. Essa história, felizmen-
te, tornou-se recorrente no Brasil mesmo 

diante de di�culdades impostas pelo setor externo. Se você voltar a 2002 
ou 2003, vai se lembrar de como as turbulências internacionais afetavam 
o País. Hoje, ainda afetam, mas bem menos, graças ao fortalecimento do 
mercado interno, no qual o setor supermercadista é um dos mais robus-
tos. O desa�o tem sido atender as novas necessidades do brasileiro, que 
mudam rapidamente. E, em 2011, não foi diferente. O setor precisou se 
adaptar aos desejos da emergente classe D e aos novos padrões de com-
pra da classe C. Mas também  teve condições de promover aumentos de 
preços que foram o dobro do ano anterior. E foi assim que o autosservi-
ço alimentar faturou R$ 227,2 bilhões – um crescimento de 4,5% em rela-
ção a 2010, já descontada a in�ação média de 6,63%, medida pelo IPCA.

“Os supermercados têm respondido rápido às tendências de consu-
mo”, a�rma Luiz Otávio Nascimento, professor em comportamento do 

A consumidor da BSP (Business School 
São Paulo). E essa tarefa tem sido cada 
vez mais complexa, pois a movimenta-
ção na pirâmide social envolve pratica-
mente todas as classes sociais – parce-
la da D está migrando para a C e parcela 
da C para a B.  Essas pessoas passaram 
a apresentar um per�l de compra dife-
rente, que exigiu das lojas adaptação 
do mix e nova política de atendimento. 

SEGUNDO PESQUISA Observador Bra-
sil 2012, da Cetelem BGN, entraram pa-
ra a classe C 2,7 milhões de pessoas em 
2011. E para a B, 230 mil. Sem contar 
que, mesmo permanecendo nas faixas 

     TEXTO ALESSANDRA MORITA  
ALESSANDRA.MORITA@SM.COM.BR 

 FOTOS PAULO PEREIRA ESTUDIO LUZIA   
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VENDA E LUCRO
CRESCEM

SETOR AVANÇA EM ALTA
Desta vez, não foi só a receita que 
cresceu. O lucro também avançou

2010 2011

LUCRO LÍQUIDO

2,05% 2,76%

(EM REAIS)
FATURAMENTO

2010 2011

203,9
BILHÕES

227,2
BILHÕES

4,5
ALTA REAL

%

D/E, parcela do público teve um aumen-
to de renda que ampli�cou seu consu-
mo. É verdade que hoje os supermerca-
dos concorrem com produtos e servi-
ços antes distantes dos brasileiros em 
ascensão. Levantamento feito pela Niel-
sen mostra que o consumidor médio es-
tá gastando mais com viagens, educa-
ção e automóveis, em função da dis-
ponibilidade de crédito. “Com parte 
da renda mensal comprometida com 
prestações, a disputa pelo dinheiro do 
cliente se tornou mais acirrada”, a�r-

MAIS DINHEIRO  
NO BOLSO 

Com a ascensão das classes  
sociais e aumento na renda,  

os supermercados em  
2011 conseguiram colocar 

 no carrinho do brasileiro  
itens mais so�sticados e caros, 

além de reajustar preços 
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ma Ramon Cassel, analista de merca-
do da Nielsen. A boa notícia é que es-
se ‘novo’ consumidor diminuiu a com-
pra de produtos básicos e está gastando 
mais com itens “so�sticados”, que cor-
respondem às suas aspirações de consu-
mo. Essa mudança, que ajudou a com-
por o aumento de vendas, aconteceu 
em duas frentes, conforme estudo da 
Nielsen. A primeira foi a entrada das 
classes D/E em 46 categorias – de um 
total de 132 auditadas – que antes não 
faziam parte da lista de compra. “Nós 
as chamamos de ‘categorias de acesso’, 
pois crescem justamente pela entrada 
da baixa renda”, explica Cassel. Para se 
ter uma ideia, a presença desse grupo 
de produtos nos lares aumentou 12,3% 
no ano passado. Nele estão cereal mati-
nal, sobremesa pronta, leite fermenta-
do, pratos prontos, antisséptico bucal, 
bombom avulso, entre outras. “É inte-
ressante notar que 40% dessas catego-
rias ampliaram sua distribuição em 2011 
em número de lojas e 68% aumentaram 
a exposição em pontos extras nas lojas 
acima de 10 checkouts”, diz o executivo. 

O LEVANTAMENTO TAMBÉM identi-
�cou outro fator que explica a alta do 
faturamento. Quando as classes D/E 
ingressaram nessas novas categorias, 
72% dos consumidores o �zeram pelas 
marcas líderes ou referências no seg-
mento – ou seja, iniciaram a compra 
por itens com preço acima da média. 

O segundo movimento identi�cado 
pela consultoria foi a migração para ver-
sões de maior valor, o que aconteceu em 
47 categorias já amplamente consumi-
das. Nesse grupo, as versões de maior va-
lor cresceram mais do que o dobro das 
básicas. O caso mais contundente foi o 
de sabonetes, na qual os sólidos comuns 
apresentaram retração de 2% no fatura-
mento, enquanto o líquido e o antibac-
teriano, juntos, cresceram 23,1%. Ou-
tro exemplo: o inseticida comum teve 

 JANEIRO 1,82 8,18
 FEVEREIRO 2,55 7,44
 MARÇO 3,74 6,66
 ABRIL 4,84 6,00
 MAIO 4,45 6,46
 JUNHO 2,58 7,39
 JULHO 1,92 7,83
 AGOSTO 1,94 8,84
 SETEMBRO 3,31 8,39
 OUTUBRO 5,41 6,92
 NOVEMBRO 7,10 5,97
 DEZEMBRO 8,24 5,97

2010 (%) 2011 (%)

Sobremesa pronta é agora consumida pela 
baixa renda. Outras 92 categorias também 

contribuíram para as vendas do setor

Re�exo da recuperação de preços em 7,1% contra 3,9% em 2010

INFLAÇÃO NO AUTOSSERVIÇO EXPLODIU 
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Sabonetes antibacterianos e líquidos entraram na cesta de compra 
da nova classe média e também da baixa renda. Essas duas versões 

cresceram juntas 23,1%, contra uma queda de 2% do sabonete em barra

INDICADORES  
DE RENDA POSITIVOS 
O bom momento do mercado 
interno in�uencia diretamente  
as vendas do autosserviço  

2009

2010

2011

DESEMPREGO
(%)

6,8

5,3

4,7

RENDA  
MÉDIA 
REAL

1.519,00

1.609,00

1.650,00

aumento de 8,3%, contra um cresci-
mento de 79,3% do spray automáti-
co. Cassel explica que a alavanca pa-
ra essa migração veio da inclusão no 
sortimento de embalagens de me-
nor desembolso e de packs promo-
cionais, além de ofertas de preço. 

O CENÁRIO FAVORÁVEL unindo 
disponibilidade de renda e desejo 
de consumir produziu um segun-
do efeito positivo no setor de su-
permercados. Em 2011, as empre-
sas do setor conseguiram recompor, 
pelo menos em parte, suas margens 
de lucro. Pesquisa do IBGE aponta 
que, no ano passado, os reajustes 
médios de preço alcançaram 7,17%, 

enquanto no ano anterior o índice 
foi de 3,99%. “Isso era esperado. A�-
nal, se o varejista não tentar repas-
sar num momento bom da econo-
mia, quando ele vai conseguir?”, diz 
Nascimento, da BSP. 

Para Andrew Storfer, consultor 
da Boucinhas & Campos, o reajus-
te era necessário, pois, além do au-
mento no preço dos alimentos, tam-
bém houve alta nos custos. “Cresce-
ram, por exemplo, despesas ligadas 
à mão de obra, pela escassez de pro-
�ssionais, e à logística, como com-
bustíveis”, explica. Essa recomposi-
ção, diz ele, foi mais efetiva entre as 
lojas de vizinhança, que conseguem 
aplicar margens maiores em função 
da conveniência que oferecem. 

O resultado de parte desse repas-
se foi a alta do lucro líquido do se-

tor. Ele �cou em 2,76% das vendas 
brutas, enquanto em 2010 era 2,05%. 
“Pode parecer pouco, mas estamos 
falando de um ganho de 35%”, a�r-
ma Storfer. O especialista acrescen-
ta, no entanto, que também con-
tribuiu para a lucratividade a me-
lhor gestão operacional e de custos 
no setor. “Os supermercados com 
maior área de vendas ampliaram o 
espaço de produtos mais caros, co-
mo itens de bazar”, acredita. 

O setor vive uma situação única. 
E, ao que tudo indica, os resultados 
poderão ser ainda melhores daqui 
para a frente. Com o crescente pro-
�ssionalismo e rápida adaptação ao 
mercado, o varejo só precisa apro-
veitar o momento para resolver pro-
blemas graves, como ruptura e rela-
cionamento com o fornecedor.
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NESTA REPORTAGEM  
VOCÊ VIU:

  O SETOR VOLTOU A CRESCER ACIMA DA 
INFLAÇÃO EM 2011

  AS CLASSES D/E PASSARAM A 
CONSUMIR NOVAS CATEGORIAS

  A NOVA CLASSE MÉDIA MIGROU PARA 
PRODUTOS MAIS CAROS

  O AUTOSSERVIÇO RECOMPÔS 
MARGENS E LUCRO

  PERSPECTIVAS PARA 2012

Pesquisa de SM 
aponta que nada  

menos do 
que 74% dos 

supermercadistas 
esperam mais 

um ano de 
crescimento nas 

vendas em  
suas empresas

2012 
MAIS OTIMISTA 

M
ais do que projeções positi-
vas dos economistas, 2012 
está marcado pelo otimis-
mo do setor. Sondagem fei-
ta por SM com 130 super-

mercadistas apontou que 74% espe-
ram que as vendas de suas empresas 
sejam maiores do que no ano passado. 
Entre esses, 34% acreditam em ganhos 
entre 4% e 7% superiores e 23,7%, en-
tre 10% e 12%. Para Rodolfo Manfredi-
ni, economista da GS&MD, a crença 
num ano melhor se justi�ca. “A mas-
sa salarial continuará crescendo, a ta-
xa de desemprego �cará em patama-
res baixos e a confiança do consu-
midor será grande”, a�rma. Segundo 
ele, a consultoria projeta crescimen-
to de 3,5% a 4% para os super e hiper-

mercados, com uma in�ação medida 
pelo IPCA de cerca de 6%.

Os respondentes do levantamento 
de SM também estão otimistas com 
a economia: 60,9% preveem que o ce-
nário vai melhorar. Quem comparti-
lha dessa opinião é Abilio Diniz, pre-
sidente do conselho de administração 
do Grupo Pão de Açúcar. Em telecon-
ferência com analistas do mercado �-
nanceiro, ele a�rmou que o País de-
verá crescer cerca de 4% em 2012. “O 
modelo econômico do atual governo 
privilegia o social e o mercado inter-
no, sem se esquecer das contas inter-
nacionais. Esse modelo é favorável pa-
ra nós, pois necessitamos de renda e 
crédito para nossos clientes. E acre-
dito que teremos tudo isso”, disse. 

Pesquisa de SM com 130 varejistas apontou otimismo em relação a 2012

A EXPECTATIVA DOS SUPERMERCADISTAS

VENDAS MAIORES  
NOS SUPERMERCADOS

ENTRE OS VAREJISTAS QUE ESPERAM 
CRESCIMENTO, A ALTA SERÁ DE...

A ECONOMIA VAI 
CRESCER

SERÁ 
MELHOR  

60,9%

DE 4% A 7%
34,1%

DE 8% A 9%
17,5%

ATÉ 3%
4,1%

DE 13% A 15%
10,3%

ACIMA DE 15%
10,3%

DE 10% A 12%
23,7%

FICARÁ IGUAL      
34,4%

SERÁ PIOR
4,7%

ESPERAM 
CRESCIMENTO

74%

DEVERÁ CAIR
0,8%

SERÁ ESTÁVEL      
25,2%
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Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 43 n. 515, p. 42-48, abr. 2012.




