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Desempenho financeiro cresceu só 0,9% apesar do valor aplicado em expansão física. O setor 
supermercadista aumentou 85,1% os investimentos na abertura e reformas de lojas em 2005, 
atingindo um montante de R$ 2,3 bilhões. O resultado financeiro, no entanto, não acompanhou 
essa expansão. Apesar de terem fechado o ano passado no azul, o crescimento foi aquém do 
esperado pelas empresas. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supemercados (Abras), 
realizada em parceria com a ACNielsen, o setor faturou R$ 106,4 bilhões, um aumento modesto 
de 0,9%.  
 
A performance foi puxada pela alta de 5% no volume de vendas, decorrente dos esforços das 
grandes redes de expandir suas bandeiras em novos mercado, principalmente no Nordeste. Mas 
ficou longe da expectativa inicial de crescimento de até 3% nas vendas.  
 
A alta deflação de preços, aliada à comprometida renda do consumidor e a grande concorrência 
entre as empresas, reduziram em um ponto percentual o lucro líquido do setor para R$ 1,8 bilhão, 
o equivalente a 1,7% do faturamento. Esse percentual médio se mantém há 20 anos, segundo o 
presidente da Abras, João Carlos de Oliveira. "A lucratividade é baixa. Hoje Estados Unidos e 
França trabalham com média de 3,5%."  
 
A expectativa é que o aumento da renda do consumidor, aliados à queda da inflação, incremento 
do volume de crédito e fatores macroeconômicos como Copa do Mundo e eleições, ajudem as 
empresas a atingirem crescimento de 2,5% a 3%.  
 
As varejistas continuam fazendo a lição de casa. Neste ano, a expectativa é investir mais R$ 2,7 
bilhões, 63% na inauguração de lojas. "No ano passado, mais de 60% já foi destinado a abertura 
e reformas", diz. O setor fechou 2005 com 72,8 mil pontos-de-venda, contra 71,9 mil em 2004.  
 
Além disso, as empresas apostam na expansão do crédito, com produtos customizados às 
necessidades dos clientes. Os cartões de crédito com marca própria, por exemplo, passaram de 
13,2% em 2004, para 17,3% de participação nas vendas no ano passado.  
 
No momento, um bom indicador para as redes de varejo é que os preços nas lojas tiveram uma 
pequena recuperação em março. De acordo com o índice Abrasmercado, os preços dos produtos 
apresentaram alta de 0,41% em março, após quedas consecutivas de 1,73% e 1,67% em janeiro 
e fevereiro.  
 
Os preços este ano ainda não acompanham o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O 
Abrasmercado mostra queda de 2,97% de janeiro a março, frente à alta de 1,44% do IPCA. 
Oliveira descarta, no entanto, uma onda de aumento de preços. "O que as empresas buscam é 
ampliar o volume de vendas."  
 
Ranking  
 
O Grupo Pão de Açúcar manteve a primeira posição no ranking da Abras, com faturamento de R$ 
16,1 bilhões e participação de 15,2% no setor, bem à frente do segundo colocado, o Carrefour, 
que detém 11,8%, com R$ 12,5 bilhões. O Wal-Mart aparece na terceira posição com R$ 11,7 
bilhões e participação de 11% no mercado.  
 
De acordo com Oliveira, mesmo com a aquisição da rede Sonae, pelo Wal-Mart, não houve 
aumento da concentração das cinco maiores empresas do setor, que ainda contam no grupo com 
Cia Zaffari (R$ 1,4 bilhão) e G.Barbosa (R$ 1,2 bilhão).  
 
Vendas  



 
Em março, as redes amargaram queda de 4,83% nas vendas em relação ao mesmo mês de 2005. 
Em relação a fevereiro deste ano, a retração foi de 10,10%. Segundo Oliveira, este é o pior 
resultado desde novembro de 2003, quando as redes tiveram queda de 10,57%. Este resultado 
não deve prejudicar o crescimento do ano. "Com a Páscoa em abril, devemos ter uma expansão 
de 15% a 18% nas vendas".  
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