
Vendas de maio decepcionam e supermercado fatura 4% menos 
Regiane de Oliveira 
   
Queda no preço dos alimentos e a lenta recuperação do poder de compra afetaram o 
resultado. A deflação nos preços dos alimentos causada pelas boas safras e pelo câmbio, que 
tem prejudicado as exportações de itens como carnes, aliados à lenta recomposição da renda 
do consumidor, tem dificultado a recuperação da rentabilidade das redes de supermercados.  
 
No mês de maio, os supermercados apresentaram queda real de 4% nas vendas, deflacionada 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em relação ao mesmo mês de 2005. O 
resultado prejudicou o acumulado das vendas de janeiro a maio, que apresentou redução de 
2,83%. A queda contraria a previsão de recuperação nas vendas que chegou a ser anunciada 
pela entidade no mês passado.  
 
De acordo com João Carlos de Oliveira, presidente da Abras, a expectativa era que a alta de 
4,48% das vendas da Páscoa em abril - considerado o segundo melhor momento para o setor-
, em relação ao registrado no mesmo mês do ano passado, interrompesse a seqüência de 
quedas mensais desde julho de 2005.  
 
Mas não aconteceu. "O consumidor não conseguiu recuperar o poder de compra e está 
cauteloso, além disso, as vendas foram prejudicadas pela deflação nos preços que já ocorre há 
quase um ano."  
 
Oliveira destaca que, em abril, o volume de vendas cresceu. Isso porque as redes de varejo 
têm feito sua parte. Promoções casadas com a indústria de "compre um, leve dois" e o 
parcelamento de compras e aumento de crédito têm segurado os resultados das varejistas. 
"Hoje quem não oferecer crédito está fora do jogo", afirma Oliveira, citando como exemplo a 
Lojas Americanas que chegou a vender ovos de Páscoa em até 10 vezes sem juros.  
 
As redes também apostam em serviços para atrair clientes. "Há até supermercados que busca 
o cliente em casa para fazer as compras."  
 
Ele afirma que o setor vive cenário muito semelhante ao de 2005, quando as redes tinham 
aumento do volume de vendas e queda de faturamento. Mesmo assim, o executivo prefere 
esperar até a conclusão do primeiro semestre para corrigir a expectativa de crescimento das 
vendas do setor de 2,5% a 3% neste ano.  
 
Otimista, Oliveira acredita que o mês de junho já deve apresentar melhores resultados. Além 
disso, a esperança é que os meses que antecedem as eleições movimentem o comércio. 
"Pesquisas mostram que eleições ajudam mais nas vendas que a Copa."  
 
Mesmo com a queda no faturamento, as redes não devem diminuir investimentos ou demitir. 
Segundo Oliveira, independente de alguns supermercadistas estarem reduzindo o quadro de 
pessoal, na somatória do ano, o número de funcionários do setor deve crescer. "As demissões 
são pontuais, o setor está se adaptando para os mais diversos formatos e isso causa 
modificações no quadro de pessoal."  
 
Abrasmercado  
 
De acordo com o Índice Abrasmercado, que acompanha as oscilações de preços nos 
supermercados, em maio houve queda real de 6,63% nos preços de uma cesta de produtos 
compostas por 34 produtos de alimentos, higiene e limpeza, em relação ao mesmo mês de 
2005. "Por outro lado, não houve recuperação na renda da população, já que o salário mínimo, 
que teve um pequeno crescimento em abril, foi utilizado para pagamentos de dívidas 
anteriores", diz Oliveira.  
 
Os itens com maiores quedas são a batata (-24,68%), o feijão (-11,13%) e o tomate (-
4,17%), cujas safras foram prejudicadas no ano passado. O quilo do tomate, por exemplo, 
chegou a custar R$ 4,00 no final do ano passado e já é encontrado a R$ 1,00 nas lojas. Já o 



frango congelado apresentou recuperação de margem, após meses enfrentado a baixa 
exportação em decorrência da gripe aviária, fechando maio com alta de 9,17%.  
 
Outros produtos que tiveram aumento foram farinha de mandioca e (+7,08%) e biscoito 
cream cracker (+2,63%).  
 
"Os consumidores estão procurando produtos mais baratos", afirma Oliveira. A regra de 
ganhar mais comprando menos favorece os produtos de marcas próprias das redes varejistas. 
De acordo com pesquisa divulgada pela Abras, as lojas com mais de cinco caixas venderam R$ 
530 milhões em produtos de marcas próprias no começo do ano. A estimativa é que em 2006, 
o segmento atinja faturamento de R$ 8,1 bilhões no Brasil. Atualmente, esses produtos 
representam 6% das vendas dos supermercados, ou seja, R$ 7 bilhões.  
 
Leia mais 
 
Copa não ajuda a melhorar o desempenho 
 
A Copa do Mundo promete ajudar as vendas, mas não cumpre. Apesar de 38% dos varejistas 
apostarem em melhores resultados durante a Copa, em comparação com o mesmo período do 
ano anterior, nos dias de jogo, há uma migração de itens tradicionais para produtos como 
refrigerantes, cervejas e biscoitos, pipocas e confeitos.  
 
Mesmo o aumento da venda de aparelhos de televisão nos supermercados, que hoje responde 
por 40% do total comercializado no varejo, não ajudou a melhorar o desempenho do setor em 
maio. Isso porque, a grande maioria das redes ainda não trabalha com o setor de 
eletroeletrônicos.  
 
Hoje de cada 100 televisores vendidos, cerca de 35 foram comercializados pelos 
hipermercados. "São produtos parcelados que futuramente comprometerão a renda do 
consumidor", afirma João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras).  
 
De acordo com levantamento da entidade com 53 redes de supermercados, 77% dos 
entrevistados afirmaram ter aumentado seus estoques de bebidas alcoólicas, 58% de bebidas 
não-alcoólicas, 70% de snacks e 38% de biscoitos. Apesar disso, apenas 51% das lojas 
acreditam que terão vendas iguais ao mesmo período de 2005; e 11%, apostam até em queda 
nos resultados.  
 
Entre as entrevistas, 38% estão realizando promoções ligadas à Copa, sendo que o sorteio de 
televisão foi a opção escolhida por 35%.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun . 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 
 


