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m 2012, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), auferido pelo Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Banco Central 
como índice oficial da inflação, fechou o ano acumu
lando alta de 5,8%, 1,3 pontos percentuais a mais que 

o centro da meta estabelecida pelo governo federal, que é 4,5%. 
Entre os componentes do índice, o grupo de alimentos e bebi

das foi um dos que mais cresceu, registrando aumento de 9,87% 
(em 2011, já tinha subido 7,18%). Produtos de consumo básico, 
como arroz (aumento de 36,7%), feijão (alta de 31,5%), farinha 
(7,3%) e frango (16,9%), estavam, no final do ano passado, na 
lista dos que haviam contribuído mais para essa elevação. 

Especialistas ouvidos por SuperVarejo concordam que não 
é possível ao varejista ignorar essa flutuação de preços. Pa
ra saber de que forma essa alta mudou os preços na gôndola 
dos supermercadistas — e qual a diferença entre os ajustes 
no pequeno e no grande varejo —, a SuperVarejo encomendou 

um levantamento exclusivo à consultoria GfK, que avaliou as 
oscilações de preço em 17 categorias, entre elas as constituintes 
da cesta básica (recentemente alvo de desoneração do governo 
federal), em aproximadamente mil pontos de venda nas cinco 
regiões brasileiras. 

Uma das principais conclusões do levantamento é que, com 
exceção do quilo do açúcar avaliado no pequeno varejo, todas 
as categorias sofreram aumento de preço na comparação entre 
o que custavam em fevereiro de 2012 e o valor de venda nas 
gôndolas no mesmo mês deste ano. 

Com uma majoração que passou de 119% nas lojas com 10 
checkouts ou mais, o quilo da batata foi o item cujo preço mais 
cresceu no período, segundo o levantamento exclusivo. Nas 
lojas menores, o avanço foi mais modesto, mas ainda assim 
o maior entre os itens pesquisados pela GfK em varejos desse 
porte: 81%. Na média obtida entre os dois portes de varejo, o 
preço da batata dobrou no periodo. 
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OIPCA medido em 2012 também apon
tou a batata como um dos alimentos com 
aumento mais significativo (quase 50% 
a mais no preço do tubérculo, de acordo 
com os dados apurados pelo IBGE). 

O arroz e o feijão também registraram 
avanços importantes no preço. No período, 
a média simples de crescimento do preço 
ao consumidor (somando-se os índices de 
pequenos e grandes varejos e dividindo ao 
meio) foi de, respectivamente: 37% e 21,7%. 

Embora a carne de aves tenha tido au
mento médio (entre pequenos e grandes 
varejos) superior ao do feijão — regis
trou alta de 23,4% —, a importância do 
prato brasileiro por excelência na mesa 
do consumidor ampliou a relevância da 
majoração do feijão. 

Soma-se a isso um avanço médio de 
14% em farinhas (tanto de trigo quanto de 
mandioca), que além de comporem o prato 
básico em muitas regiões, são também ma
téria-prima para pães e massas diversos. 

O levantamento da GfK nas gôndolas apu
rou, além da evolução já citada do frango, 
majoração de 13,9% na carne suína (10,1% 
no pequeno varejo e 17,6% nas lojas com 
mais de 10 checkouts) e um crescimento 
médio nada desprezível de 20% nas marga
rinas, que provavelmente sofreram impacto 
do aumento do óleo (média de 18%), uma 
das principais matérias-primas do produto. 

Outro produto importante para a cesta 
básica do brasileiro e que também sofreu 
aumento significativo foi o leite: 6% na 
média, com destaque para as grandes lo
jas, onde se registrou uma majoração de 
8,6% contra apenas 3,8% nas menores. 

Embora tenha oscilado numa variação 
próxima à da inflação medida no perío
do—e menos do que outras categorias 
acompanhadas no levantamento —, o lei
te é crítico e merece atenção porque tem 
impacto na formação de preço de outros 
produtos lácteos e derivados. 

Pequenos x grandes 
Outra conclusão da pesquisa aponta 

a diferença entre o ajuste de preços nas 
grandes e nas pequenas companhias de 
varejo alimentar. Os índices de alta nos 
preços nos grandes (supermercados com 
to ckeckouts ou mais) foi maior que nos 
pequenos (de até 4 checkouts) em 15 dos 
17 itens pesquisados. 

Enquanto os pequenos subiram os pre
ços dessas categorias em 17%, na média, 
os maiores avançaram 21,6%. Isso não 
significa necessariamente que os grandes 
subiram mais. Analistas ouvidos pela Su
perVarejo explicam que a diferença, nesse 
caso, deve-se a alguns fatores: 
• Lojas de grande e médio porte remar
cam os preços mais rapidamente que os 
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pequenos, pois têm uma estrutura tanto de acompanhamento 
da inflação quanto de acesso à informação e de mudança do 
valor na gôndola mais ágil que as lojas menores. É possível, 
portanto, que em alguns meses os menores alcancem, aos pou
cos, os patamares de altas empreendidos pelas lojas maiores. 
• Os produtos com maior valor agregado estão concentrados 
principalmente nas redes e lojas de médio e grande porte. É 
esse grupo que sofre maior impacto nas altas de preço e reajus
te, jogando a média de aumento das lojas maiores para cima. 

Quando o estudo avalia o preço final das mercadorias, no 
entanto, as lojas com mais de 10 checkouts, a despeito de te
rem colocado margens maiores de correção inflacionária, são 
as que têm preços menores na maioria dos itens pesquisados 
(10 contra 7 das pequenas). 

Considerando-se o preço médio praticado ao longo do ano 
por ambos os portes de loja, um consumidor que fosse comprar 
sabonete em um varejo com até quatro checkouts pagaria 16% 
mais caro que um vizinho que escolhesse um ponto de venda 
com 10 ou mais caixas. 

Em fevereiro de 2012, por exemplo, o preço médio do quilo do 
açúcar numa loja pequena era R$ 2,51. Numa concorrente maior, 
o mesmo produto custava R$ 2,24,12% mais barato, portanto. 
No mesmo mês de 2013, a diferença mantinha-se em R$ 0,27 por 
quilo, embora as grandes redes tenham reajustado seu preço em 
1% para mais no período, enquanto as pequenas ajustaram para 
menos (-0,39%). "Isso acontece principalmente nos produtos 
industrializados, porque os varejos maiores conseguem negociar 
melhor com seus fornecedores. Ao mesmo tempo, em produtos in 
natura, os pequenos têm vantagens no preço, já que, muitas ve
zes, compram direto de pequenos produtores, vão pessoalmente 
aos centros de distribuição ou podem se permitir ignorar certas 
práticas dos fornecedores, coisa que os maiores não podem", 
explica o diretor da GfK, Marco Aurélio Lima. 

De fato, dos sete itens em que os varejos menores ofereceram 
preços mais competitivos que os maiores (na média) ao longo 
do período avaliado pelo estudo, cinco são produtos in natura 
(como carnes e batata, por exemplo). 

As exceções são margarina e papel higiênico. "No caso do pa
pel, a explicação é simples: houve um boom de vendas de itens 
de maior valor agregado nessa categoria no ano passado. Como 
esse grupo geralmente é mais vendido em lojas grandes, esse 
fenômeno distorceu a média e puxou para cima o preço apurado 
nos pontos de vendas com mais de 10 checkouts", avalia Lima. 

Quanto, quando e como 
Diante de um cenário de alta, em que o supermercadista já 

está ajustando —com razão — seus preços, o desafio é saber 

quanto, quando e como proceder a esse ajuste, concordam es
pecialistas consultados pela reportagem. 

Embora, na média, a inflação ainda seja tímida e esteja, ao que 
parece, sob controle — é no que todos os consultores apostam —, 
é preciso voltar a monitorar preços com regularidade no atacado e 
no varejo, negociar melhor com fornecedores e reavaliar margens 
e lucros para não perder rentabilidade nem vendas. "Não se pode 
absorver todo o aumento, pois terá prejuízo, ainda que venda 
mais. Também não pode simplesmente repassar sem analisar, por 
exemplo, demanda e concorrência. Nesse caso, correria o risco de 
perder consumidores para outros pontos de venda", avalia o pre
sidente do conselho do Provar/Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo. 

Sócio sênior da consultoria GS&MD - Gouvêa de Souza, 
Alexandre Horta sugere ao varejista que, primeiro, confronte 
os preços reajustados dos fornecedores com indicadores de 
inflação (como o próprio IPCA), tendo em vista também outras 
variáveis que podem afetar o valor das categorias, tais como 
oscilações de safras de matérias-primas ou itens in natura. 

É uma forma de compreender melhor todas as variáveis 
implicadas no aumento de preços, saber até onde negociar 
com a indústria e antever futuras oscilações de preços para 
mais ou para menos. 

Um ponto crítico nesse processo é saber quando fazer o ajuste. 
Não há um consenso ou uma única alternativa. Alguns especia
listas defendem que o ajuste deve ser feita na medida em que os 
índices de inflação vão sendo divulgados ou que há mudanças sig
nificativas na negociação com a indústria. Outros aconselham o 
varejista a "sentir" um pouco mais o mercado — tanto concorrên
cia quanto consumidor — para definir a hora certa de precificar. 
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Tanto de um modo quanto de outro, parece inquestionável 
que o supermercadista terá de avaliar periodicamente, pelo 
menos: 1) os preços da concorrência, 2 ) a disposição de compra 
e tamanho do bolso do consumidor e 3) sua própria estratégia 
de margem e precificação, tanto das categorias geradoras de 
tráfego e vendas quanto das com maior valor agregado. 

A avaliação da concorrência é autoexplicativa. "Sair na frente 
da concorrência nesse quesito [aumento de preços] pode pre
judicar não apenas as vendas, mas também a imagem da loja", 
argumenta Horta, da GS&MD. 

Quanto ao bolso do consumidor, há que se considerar tanto o 
poder de compra quanto o impacto que determinado aumento 
terá na renda do cliente, o que varia principalmente em função 

da classe social. Por exemplo: o aumento do arroz, do feijão e 
da farinha, itens básicos de consumo do brasileiro, certamente 
não terá o mesmo impacto para as famílias de baixa renda e 
para os mais endinheirados. O prato mais famoso da culiná
ria nacional é bem mais comum entre os mais pobres do que 
nas classes mais abastadas. "Para os mais ricos, pesa mais o 
aumento do dólar, pois eles consomem grande número de ali
mentos e produtos importados ou mais sofisticados", lembra 
Gustavo Carrer, consultor de marketing do Sebrae-SP. 

Isso significa, na prática, que um supermercadista que aten
de majoritariamente a baixa renda precisará ser mais cauteloso 
ao repassar a inflação nessas categorias do que um varejista 
cuja loja está posicionada para um público classe A. 
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Em relação à estratégia de precificação do varejista, o pri
meiro passo é verificar quais são as categorias geradoras de 
tráfego, vendas ou lucro que sofreram aumentos consideráveis. 
Daí em diante, o varejista precisa avaliar se vale a pena repassar 
integralmente esses custos ou se é mais vantajoso, por exemplo, 
absorver o prejuízo em alguns desses grupos para gerar vendas 
com margens melhores em outros produtos. 

"Às vezes, é preciso tomar prejuízo num produto gerador de 
tráfego para manter a operação da loja no azul e não correr 
o risco de o consumidor migrar para outro ponto de venda", 
alerta Felisoni, do Provar, destacando que a margem que se 
perde numa determinada categoria pode ser recuperada em 
outra, equilibrando as finanças. 

Outro ponto importante levantado pelos especialistas refere-se 
ao futuro dos preços. É preciso se antecipar e trabalhar, hoje, proje
tando como deverão estar os produtos mais adiante. Dessa forma, 
evitam-se sustos e o supermercadista pode, por exemplo, tentar 
recompor a margem antes de ser obrigado a absorver um prejuízo. 

Alta nos preços 
O fato é que, seja de acordo com o IPCA (o índice oficial da 
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inflação) ou conforme revelou a pesquisa exclusiva da GfK, 
os alimentos estão contribuindo bastante para a alta geral 
dos preços, perdendo apenas para setores como o de serviços. 
"Serviços puxa a alta e deve continuar nessa toada porque é 
um grupo em que não se aumenta produção rapidamente e 
que também não permite importação", explica a economista e 
sócia da Tendências Consultoria Integrada, Alessandra Ribeiro. 

Não à toa, portanto, o governo federal resolveu, em março, de
sonerar a cesta básica. A justificativa é dar mais gás ao consumo 
interno, reduzindo o gasto das famílias com categorias básicas. 

O Banco Central já sinalizou que pode aumentar os juros 
básicos e, dessa forma, encarecer o dinheiro para dificultar 
um pouco a demanda. A ideia é frear a subida da inflação, que 
parece certa neste ano. Todos os especialistas ouvidos pela 
SuperVarejo apontaram uma tendência de alta no indicador 
em 2013. "Mesmo com a desoneração da cesta básica, nossa 
projeção é um avanço de 7,1% só em alimentos neste ano", diz 
Ribeiro. Alimentos que estão em alta ou tendentes a estabili
zar os preços em patamares mais elevados, como leite, feijão e 
carnes, podem ajudar a explicar o fenômeno. 

O feijão está em franca recuperação de preços. Segundo Li
ma, da GfK, o produto sofreu grande queda de valor em 2011 e 
está recuperando essa margem. Já as carnes sofrem bastante 
variação em função da exportação. Anos em que o mercado 
externo aquece a demanda pelo insumo costumam ser marca
dos por altas domésticas. Além disso, como o consumo interno 
também esteve bastante aquecido, tanto frigoríficos quanto 
varejistas ampliaram suas margens, acrescenta o zootecnista 
e consultor da Scot Consultoria, Alex Santos Lopes da Silva. 

"Esperamos preços mais comedidos em 2013 por conta da 
oferta abundante. Mas quem vai determinar isso, na verdade, 
será a demanda. Se for preciso recuar um pouco para estimu
lar as vendas, há bastante margem para queimar", avalia ele. 

O leite passa por um processo semelhante ao do feijão de 
recuperação de preços. Em 2011, com a entrada de muitos pe
quenos produtores no mercado, houve queda no valor de venda 
do produto. No ano passado, houve recuperação desse patamar, 
que deve se manter em 2013, apostam especialistas. 

Com a queda na produção no Sul, por exemplo, tem havido 
alta na cadeia produtiva desde janeiro. "A situação deve se man-
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ter assim até abril, quando se normaliza a situação", projeta o 
zootecnista e consultor da Scot, Rafael Ribeiro de Lima Filho. 

De qualquer forma, os dois primeiros meses de 2013 já 
acumulam alta de 2,5% na categoria, segundo Lima Filho, e a 
pressão oriunda do aumento da demanda por laticínios deve 
elevar ainda mais os preços tanto do leite quanto dos derivados. 

Há, além disso, outras peculiaridades que precisam ser le
vadas em conta: com a "premiunização" do consumo, itens de 
mais valor agregado estão mais presentes nas gôndolas, o que 
eleva o preço de toda a categoria. Foi o que aconteceu, por exem
plo, com o papel higiênico, que sofreu uma variação de 15,5% 
em varejos com mais de 10 checkouts, segundo o levantamento 
do GfK. Esse tipo de situação tende a continuar. 

"Há o entendimento de que vai haver uma leve desaceleração 
nos preços e que 2013, embora tenha índices altos, será melhor 
que 2012 nesse aspecto. Mas o problema é que esse recuo está 
demorando a aparecer. Tivemos uma inflação de 1,99% em ja
neiro e 1,45% em fevereiro", analisa Alessandra, da Tendências. 

Outro dado que tem preocupado os analistas é o chamado 
"índice de difusão". Esse indicador avalia quantos itens que com
põem o IPCA sofreram aumento no período avaliado. A ideia é, 
assim, medir se determinado avanço na inflação é pontual, ad

vindo de alguns fenômenos isolados (como aumento do preço do 
combustível, por exemplo, que acaba impactando outros preços), 
ou se está se generalizando e "contaminando" setores diversos. 

Pois bem, o índice de difusão em 2012 ficou, na média, em 
mais de 63%. Em bom português, quer dizer que 6 3 % dos itens 
avaliados pelo IPCA subiram no ano passado. A má notícia? Em 
janeiro deste ano, o indicador foi a 75% e, em fevereiro, a 72%. 
"Infelizmente, estamos vendo algumas preocupações quanto à va
riação frequente de preços afetando a relação entre fornecedores, 
supermercadistas e consumidores. Parecia que estávamos livres 
dos problemas causados pela inflação persistente, mas, com essa 
'volta', teremos que voltar a monitorar os preços dos produtos per
tencentes ao nosso sortimento em relação aos padrões de preços 
praticados pelo mercado e criar formas de ajustar nossos preços 
de venda considerando isso", diz Horta, da GS&MD. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 34-38, abr. 2013.




