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Liberdade nos descontos prejudica as pequenas empresas. O presidente da Associação Paulista de 
Supermercados (Apas), Sussumu Honda, sugere uma regulamentação para o setor com o objetivo 
de orientar as práticas comerciais. Ele observa que a liberdade nos descontos provoca um grande 
diferencial de preços praticados entre as empresas de diferentes portes. Como as margens de 
lucro são baixas no setor supermercadista, as diferenças de preços prejudicam o desempenho das 
médias e pequenas empresas.  
 
Elas encontram nas centrais de negócios uma saída para negociar com os fornecedores. Através 
das centrais, as empresas, compram em maior volume, conseguindo preços competitivos. Honda 
considera que isso é uma tendência.  
 
Assim como é uma tendência do mercado - "não do consumidor", como faz questão de destacar o 
executivo - o avanço das chamadas marcas de segunda linha. Para o presidente da Apas, a 
necessidade orçamentária promoveu a migração dos consumidores para essas marcas e os 
produtos mais populares estão crescendo em participação de mercado ("share") e qualidade. "Até 
porque você encontra produtos mais baratos, onde o diferencial de qualidade não é tão grande", 
salienta.  
 
Honda está confiante na desoneração da cesta básica a partir da aprovação da reforma tributária 
(atualmente a carga média de impostos chega a 30%), mas tem consciência de que muitas 
discussões ainda estão por vir. Até porque, como define, uma reforma tributária não é estática.  
 
Ele demonstra otimismo moderado em relação aos próximos meses: "Tivemos um primeiro 
semestre muito ruim e o que nós esperamos é, já com a sazonalidade do final do ano, pelo menos 
empatar com 2002. No ritmo que atravessamos o primeiro semestre, temos que ter uma 
recuperação muito boa para, pelo menos, recuperar as vendas e atingir o nível de 2002".  
 
Depois de fechar o ano passado com faturamento da ordem de R$ 80 bilhões em termos 
nacionais, o setor chegou a imaginar que não poderia atingir esse montante no decorrer de 2003.  
 
Mas Honda assinala que as medidas adotadas pelo governo, como a queda gradual da taxa básica 
de juros, "criam toda uma expectativa mais otimista para o final do ano. Mesmo porque o terceiro 
trimestre, tradicionalmente, é melhor. Os indicadores da indústria de alimentos, eletroeletrônicos 
e embalagens também já estão melhorando. O setor de embalagens, por exemplo, mostra um 
aumento de pedidos. Isso implica uma previsão de que possamos atingir, com a melhoria do 
terceiro trimestre, os níveis de 2002".  
 
A provável recuperação do mercado não deverá conviver, porém, com reajustes: "Estamos com 
0,8% de deflação em agosto. Não acredito que haja espaço para aumento de preços. A própria 
indústria sabe que, na medida em que se tem aumento de preços, se tem retração no consumo. 
Esse é um ano que tivemos muito crescimento de marcas de segunda linha - mais baratas. A 
Nielsen tem mostrado esse crescimento em detrimento das marcas premium (de preços mais 
elevados). Não acredito que haja campo para aumento de preço. A própria indústria tem 
consciência de que aumento de preço, obrigatoriamente, leva o consumidor a optar pelas marcas 
mais baratas".  
 
A demanda fraca, conforme o presidente da Apas, não abre espaço para elevação de preços, "até 
porque temos uma estabilidade de dólar e inflação. Agosto deve estar apresentando uma inflação 
um pouco maior, mas em decorrência dos aumentos de preços administrados. Praticamente o 
setor vem apresentando três meses consecutivos de queda de preços. Não devemos ter tendência 
de queda, ainda, mas não se pode falar em aumento".  
 



Para ele, o consumidor mudou, nos últimos anos, por imposição de fatores como a queda da 
renda e o aumento do desemprego: "Não diria que houve mudança de perfil. É uma necessidade 
orçamentária. Isso fica muito claro quando se entrevista o consumidor. Ele gostaria de consumir 
esse produto, mas acaba consumindo o mais barato em razão de restrição orçamentária. É uma 
tendência do mercado, não do consumidor. Os produtos mais populares cresceram muito e você 
encontra produtos mais baratos, onde o diferencial de qualidade não é tão grande. Antigamente 
era notória a diferença de qualidade. Hoje, existem diferenças? Certamente existem, mas elas não 
são tão acentuadas".  
 
Os produtos populares não cresceram somente nas gôndolas dos supermercados. Eles avançam 
rapidamente também nos veículos de comunicação.  
 
Na visão de Honda, isso também reflete a queda de investimentos no setor de propaganda. 
"Quando você não tem o anunciante, o preço também acaba se reduzindo. Há uma composição de 
preço melhor que permitiu a entrada de produtos de segunda linha na mídia. Uma coisa que 
praticamente não se via. Mas acho que o mercado caminha para isso. Até porque os canais 
abertos também têm programações distintas, a custo menor".  
 
Quando se fala de tendências, surge uma indagação: há espaço para produtos premium e 
segunda linha co-existirem ou a melhora da renda real promoverá o retorno às marcas 
tradicionais?  
 
Otimista, Honda diz acreditar que "esse é um mercado que vai se expandir muito. Na medida em 
que se tem aumento do poder de consumo na classe C e D, você se permite essa mídia. Nós não 
devemos falar só de migração de marcas. Essa série de medidas que o governo vem tomando, 
que na minha visão caminha para um sistema de redistribuição de rendas, vai permitir o acesso 
de bens de consumo a uma parcela da população que não tinha esse acesso".  
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