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Empresas continuam a investir, apesar da estabilização das vendas. Pela primeira vez, 
desde o início da década de 90, a estrutura física dos supermercados deixou de 
crescer. O número de lojas aumentou de 32,2 mil em 1990 para 69,3 mil em 2001. 
Mas o ano passado fechou com o patamar de 68,9 mil unidades, segundo a Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). O dado reúne vários indicadores importantes de 
um ramo de negócios que está longe de perder vitalidade.  
 
A estrutura encolheu um pouco não por falta de investimento em novas lojas. O 
motivo está no fechamento de centenas que não davam um bom retorno na atual 
realidade econômica, marcada por dois fatos opostos: aumento da concorrência e 
queda do poder de consumo dos clientes.  
 
Cientes de que não podem cruzar os braços, mesmo num mercado com vendas 
estabilizadas na faixa de R$ 70 bilhões, em valores reais, as empresas investem cerca 
de R$ 1 bilhão por ano em novas lojas, reformas, automação, logística, treinamento e 
ampliação da oferta de serviços.  
Somente neste ano, serão investidos R$ 904 milhões na abertura de 296 lojas e 
modernização do negócio, que já tem padrão comparável ao dos países desenvolvidos. 
A automação comercial cobre mais de 90% das lojas. É a melhor ferramenta para 
controlar a operação, da entrada à saída das mercadorias, e adequar o sortimento às 
preferências dos clientes. Ou, exatamente, para aumentar as vendas.  
Ainda assim, os supermercados convivem com baixa lucratividade. No ano passado, à 
média foi de apenas 1,7% sobre o faturamento.  
Apesar da expansão contínua e da cautela dos consumidores, os supermercados 
mostram indicadores satisfatórios de desempenho. A receita média de vendas por m, 
caiu de R$ 5,3 mil/ano no final da década passada para R$ 4,6 mil nos três últimos 
anos. E a receita por funcionário estabilizou-se na faixa de R$ 100 mil/ano.  
No universo de 500 empresas pesquisadas pela Abras, o faturamento médio por m 
situou-se em R$ 9,8 mil em 2002, mostrando crescimento em relação a 2000 (R$ 8,9 
mil) e queda diante de 1987 (R$ 10,5 mil).  
Mais do que nunca, o negócio exige capital, eficiência e capacidade de perceber as 
necessidades dos clientes. As empresas demoram, naturalmente, para entrar no 
ranking dos maiores supermercados, mas saem, muitas vezes, de forma 
surpreendente para os consumidores, devido à acumulação de prejuízos ou ao 
aproveitamento de boas ofertas dos concorrentes.  
Das 20 maiores organizações que operavam no País em 1987, 13 desapareceram ou 
mudaram de donos em 2000. Entre elas, a baiana Paes Mendonça, a carioca Casas da 
Banha, a gaúcha Nacional e a paulista Barateiro. Ainda neste ano duas grandes redes 
nordestinas podem mudar de mãos: Bompreço (3º lugar no ranking) e G. Barbosa 
(8º).  
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