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As compras parceladas feitas no final do ano, a procura do consumidor por produtos cada vez 
mais baratos e a competitividade acirrada entre as redes de supermercados fizeram com que D 
primeiro trimestre de 2006 do setor varejista fosse o pior dos últimos cinco anos. 
O resultado acumulado foi de 4,83% negativo, influenciado, em grande parte, pela queda de 
f0,102hias vendas do mês de março, comparado ao mesmo período do ano anterior—o pior 
resultado mensal desde novembro de 2003. 
 
João Carlos de Oliveira, presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercadistas), disse 
ontem que o resultado de março já era esperado. Segundo ele, o principal fator para esse declínio 
foi a Páscoa, data importante para os supermercados, que neste ano foi celebrada em abril. 
 
A partir deste mês, porém, a entidade estima reverter esses percentuais, devido a queda 
gra¬dual da taxa de juros, a recomposição salarial e a Páscoa. Oliveira estima atingir este ano um 
au¬mento de 3% na receita do setor. 
 
Em 2005, o faturamento foi de R$ 106,4 bilhões, um crescimento de 5% no volume de vendas e 
de 0,9% no faturamento real comparado ao ano anterior. "Começa mos mal, mas vamos melhorar 
o resultado no decorrer do ano", disse Oliveira, que apresentou alguns números positivos, como o 
aumento de 1,3% no número de lojas, para 72,9 mil, e o crescimento de 1,6% no número de 
funcionários, para 801 mil em 2005. 
 
A Abras divulgou, também, o ranking das empresas em 2005. As cinco maiores do setor detêm 
40,5% do mercado. A Companhia Brasileira de Distribuição, dona das bandeiras Pão de Açúcar e 
Extra, continua líder do setor, com 15,2% de participação de mercado. 
 
Entre a segunda e terceira colocada, a disputa está mais acirrada. Após comprar a rede Sonae, 
em dezembro passado, o Wal-Mart aumentou sua participação de mercado de 6,2% em 2004 para 
11%-diminuindo a distância que tinha do Carrefour, de 6,2% para 0,8% em 2005. A rede 
francesa apresentou uma queda de 0,6% de participação de mercado, para 11,8%. 
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