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são a desaceleração da economia brasileira e o 
aumento da inflação, que impacta diretamente 
o poder de compra da população e que deve 
se manter como principal preocupação até o 
f im de 2013", avalia. 

Para os próximos anos, no entanto, Galassi 
considera que o setor paulista irá crescer de 
forma mais acentuada, principalmente em 2014 
por causa da Copa do Mundo. "Aliado a isso, a 
geração de emprego no País também deverá ser 
expressiva e contribuirá tanto para a geração de 
renda, como para o aumento do consumo das 
famílias. O ponto de atenção para os próximos 
anos deverá se concentrar na busca pela redu
ção da inflação, pois isso auxiliará a manutenção 
do poder de compra das famílias e na elevação 
do consumo", afirma. 

Em relação ao crescimento por regiões, o pre
sidente da Apas acredita que poios consolidados 
de desenvolvimento, como a Grande São Paulo, 
Região Metropolitana de Campinas e Ribeirão 
Preto, tendem a receber mais investimentos e, 
consequentemente, favorecer a expansão do va
rejo supermercadista. "Vale observar que o cres-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio



cimento das cidades em termos populacionais 
traz desafios para o abastecimento, tornando 
as operações mais complexas e dispendiosas", 
alerta Galassi. 

Resultados das gôndolas 

No ano passado, de acordo com a Kantar 
Worldpanel, os shoppers da Grande São Paulo 
desembolsaram, em média, R$ 2.936,67, valor 
16,43% maior que em 2011, quando essa margem 
foi de R$ 2.522,20. O tíquete médio apresentou 
elevação de 2 0 % e passou de R$ 14,88 para 
R$ 17,86. A frequência de compras, no entanto, 
caiu de 169,5 para 164,4 vezes em 2012. 

Já o gasto médio dos 
clientes do interior de São 
Paulo cresceu 15,79% e 
passou de R$ 2.641,90 
para R$ 3.059,17 em 2012 
no comparativo com 2011. 
O tíquete médio subiu 
2 2 , 2 % e s a l t o u de R$ 
18,37 para R$ 22,45. A 
f requência de compras 
também caiu de 143,8 
para 136,3 vezes no perí
odo. Segundo a empresa, 
de janeiro a maio de 2013, 
os produtos que tiveram a 
maior alta em seu tíquete 
médio foram a deo colônia 
(107,4%), o suco concen
t r a d o (31,3%), a batata 
congelada (23%) e o leite 
pasteurizado (21,7%). Já 
a frequência de compra 
de todas as categor ias 
aud i tadas permaneceu 
estável. 

Em relação ao volume, 
quase toda a cesta Niel
sen sofreu retração nos 
quatro primeiros meses 
do ano em re lação ao 
mesmo período do ano 
passado. As exceções 

ficaram por conta da cesta de limpeza caseira, 
que avançou 3%, e a cesta que agrega alimentos 
para cães e gatos, pilha seca e cola, que cresceu 
4,2%. As maiores retrações aconteceram em 
bebidas alcoólicas (-6,2%) e perecíveis (-3,5%). 

Observando as categorias em separado, as 
que mais cresceram no período foram chá líqui
do (19,8%), inseticida (16,2%) e alimento para 
gatos (14,1%). Já as maiores quedas ficaram 
por conta da farinha de tr igo (-11,6%), açúcar 
(-10,1%) e sabão em barra (-9,7%) (veja tabelas). 

S e g u n d o o Ibope I n t e l i g ê n c i a , os 13 
m i l h õ e s de domicílios do es tado cor res 
pondem a uma massa sa lar ia l de R$ 673 
bi lhões. Cerca de 13,5% deste valor, ou seja, 
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R$ 90 ,9 bilhões, serão gastos com al imentos, 
bebidas, mater ia l de l impeza, cosméticos e 
ar t igos de higiene pessoal neste ano. Estes 
grupos de produtos correspondem a 8 4 % da 
recei ta dos supermercados . 

Dá para expandir mais? 

É indispensável que a ofer ta de pontos de 
venda acompanhe o r i tmo de crescimento da 
população e que ela esteja alinhada com o perfil 
demográfico e de consumo local. A boa notícia 
é que, apesar da grande quantidade de lojas es
palhadas no estado, há muitas cidades paulistas 
com potencial para abertura de novas lojas. É 
preciso, no entanto, realizar uma pesquisa es
pecífica para adequar os projetos às demandas 
e realidades locais. 

Conforme aponta o sistema Pyxis Consumo, 
do Ibope Intel igência, entre as 645 cidades 
existentes no estado, 399 têm menos de 20 
mil habitantes. A maior parte delas têm baixo 
perfil socioeconômico e forte dependência dos 
centros regionais, principalmente em serviços 
públicos. Em muitos casos, a agricultura repre
senta um forte componente da economia local. 
Estas características tornam estes mercados 
pouco convidativos para redes de supermercado 
de médio ou grande porte, mas muitas destas 
cidades podem se tornar alternativas viáveis 
para expansão de minimercados e pequenos 
supermercados. 

"O resultado da análise realizada neste con
junto de cidades indica que 61 delas têm espaço 
para expansão, o que representa uma área total 
de venda de 30 mil m 2 , ou seja, 492 m 2 em média 
por cidade", esclarece a diretora de Negócios do 
Ibope Inteligência, Márcia Sola. 

Um exemplo é a cidade de Cunha, que tem 
pouco mais de 20 mil habitantes, metade dos 
quais reside na área rural. A economia da cidade 
está baseada na agricultura e no turismo, que a 
tornou conhecida como a cidade das cerâmicas. 
A renda mensal familiar na cidade é de R$ 1.950, 
menos de 2 0 % dos domicílios têm acesso à in
ternet e apenas 23% têm telefone fixo. 

"0 potencial de consumo anual em super-
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mercado desta região é de R$ 24,7 milhões, 
mercado este disputado por 17 mercearias e 
minimercados, distribuídos pelos bairros da cida
de. A análise desta cidade indicou um potencial 
de expansão de 4 4 0 m 2 de área de vendas, que 
poderá ser aproveitado ampliando-se operações 
já existentes ou abrindo-se um pequeno super
mercado", sugere Márcia. 

Há um segundo grupo que soma 119 cidades 
e que, embora sejam classificadas como de pe

queno porte, já contam com densidade suficiente 
para ter entre um e cinco supermercados médios 
(1.000 m 2 aproximadamente). São cidades com 
população entre 20 e 50 mil habitantes, cuja eco
nomia baseia-se, principalmente, nos setores in
dustrial e de serviços. Muitas delas se formaram 
no entorno de cidades maiores das quais ainda 
apresentam forte dependência, principalmente 
no que se refere à saúde e educação. 

Este conjunto de cidades reúne uma popula-
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ção total de 3,86 milhões de habitantes (9% da 
população do estado) e contribui com 2,17% da 
formação do PIB nacional. A estimativa de poten
cial de consumo para supermercado nestas cida
des é de R$ 7,3 bilhões em 2013. "Nestas cidades 
já se observa uma concorrência mais forte e um 
comércio, em geral, mais estruturado do que no 
grupo anterior. Apenas 11 cidades apresentam 
potencial imediato de expansão da sua oferta de 
autosserviço, totalizando 18 mil m 2 de potencial 
para expansão", ressalta a diretora do Ibope. 

"Um exemplo neste caso é a cidade de Rio 
Grande da Serra, localizada na Região Metro
politana de São Paulo. O município tem 45 mil 
habitantes e um potencial de consumo em super
mercado de R$ 82 milhões/ano. De acordo com 
os cálculos realizados, a cidade tem potencial 
para absorver mais 1.700 m 2 de área de vendas", 
estima. "O desafio, neste caso, é encontrar um 
ponto comercial que combine todas as condições 
necessárias para atender a demanda disponível 
neste mercado." 

Cidades médias e grandes 

Conforme indica o sistema Pyxis Consumo, do 
Ibope Inteligência, há no Estado de São Paulo 
78 cidades com 50 a 150 mil habitantes e que 
somam um total de 6,7 milhões de pessoas. Essa 
fatia representa 16% da população total do es
tado. São cidades com estrutura comercial e de 
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serviços acima da média. Algumas são centros 
regionais que aglutinam um conjunto de peque
nas cidades localizadas ao seu redor. 

A economia destas cidades tem for te par
t icipação do setor de serviços e somadas elas 
contr ibuem com 4 ,2% de todo o PIB nacional. 
Das 78 cidades que compõem este grupo, 12 
apresentam potencial de expansão, algumas 
para supermercados e outras para hipermer
cados compactos. 

"A área ad ic iona l que estes mercados 
compor tam é da ordem de 38 mil m 2 de área 
de vendas", af irma Márcia. "A cidade de Jabo-
t icabal, é um exemplo deste grupo. Com uma 
população to ta l de 72 mil habi tantes e um 
potencial de consumo em supermercado da 
ordem de R$ 161 milhões ao ano, o município 
tem capacidade para absorver mais 3 .000 m 2 

de área de vendas." 

Partindo para as mais populosas, há no esta
do 49 cidades com mais de 150 mil habitantes. 
A maior parte delas é sede de algum centro 
regional ou faz parte de alguma das regiões 
metropolitanas do estado. Este é um conjunto 

diversificado de cidades, que representa a maior 
parcela do mercado consumidor do estado com 
28,3 milhões de pessoas. 

Neste grupo há tanto cidades que podem ser 
classificadas como superofertadas ou carentes. 
"O potencial de consumo em supermercado 
neste grupo de cidades é de R$ 65 bilhões, dos 
quais 5 5 % provêm das classes A e B. Ou seja, 
um mercado de volume com perfil qualificado." 

Mas este é também um mercado muito con
corrido, já que 6 7 % da mão de obra empregada 
pelo varejo de autosserviço está locada nestas 
49 cidades. A análise de potencial para expansão 
feita pelo Ibope Inteligência indicou que 12 entre 
as 49 cidades ainda têm potencial para ampliar 
a sua oferta de autosserviço de alimentação e 
o volume neste caso é significativo: 214 mil m2 

de área de vendas. 

"Como já era esperado, a maior parte deste 
potencial de expansão está na cidade de São 
Paulo que, apesar de já contar com contingente 
expressivo de lojas em todos os formatos, ainda 
poderia absorver nada menos que 135 mil m2 de 
área de vendas", finaliza Márcia. 
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