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RESUMO 
 
 

Este trabalho analisou o nível de concentração e competição no setor supermercadista 

no Estado do Ceará no período de 2007 a 2011. Foram utilizadas três medidas usuais na 

literatura, Marketshare, Razão de Concentração CR(4) e o Índice de Hirschman-

Herfindalh (HH). Os dados de faturamento bruto dos supermercados que atuaram no 

Estado do Ceará foram coletados da DIEF/SEFAZ-CE e consolidados para expressar as 

100 maiores empresas ordenadas com base no ano de 2011. Os cálculos das três 

medidas de concentração permitiram concluir que houve redução da concentração com 

o consequente aumento na competitividade no período estudado, embora o setor ainda 

seja concentrado. 

Palavras-chave: Concentração Industrial. Competição.Supermercados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

This study analyzed the level of concentration and competition in the supermarket 
sector in the state of Ceara from 2007 to 2011. Three usual measures in the literature, 
Market share, Concentration Ratio and the Hirschman-Herfindalh Index are used with 
gross sales data collected from DIEF / SEFAZ-CE and consolidated to express the 100 
largest companies ranked based on2011. The calculations of these three measures 
showed that there was reduction concentration with a consequent increase in 
competitiveness in the period studied, although the industry is still concentrated. 

 
 

Keywords: Industry Concentration. Competition. Supermarkets. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, o consumo das famílias no Brasil tem crescido em função 

de vários fatores dentre os quais se destacam os aumentos de salário mínimo, o acesso 

ao crédito, os programas sociais de transferências governamentais e outros rendimentos. 

Estes aumentos de renda da população impactaram positivamente no consumo de bens e 

serviços, em especial, no crescimento do consumo de produtos alimentares. Em relação 

estes últimos, são os supermercados os principais ofertantes destes produtos, a despeito 

da diversificação de oferta de bens que atualmente se vê nestes estabelecimentos 

comerciais.  

Em termos nominais, o setor supermercadista experimentou um crescimento 

de 31,5% no período de 2010 a 2013 no seu faturamento e vem despontando como 

segmento significativo no aumento das vendas de varejo no país. Segundo a Associação 

Brasileira de Supermercados-ABRAS, no último ano de 2012, “o setor de 

hipermercados e supermercados foram os principais responsáveis pelo crescimento do 

varejo brasileiro, registrando aumento de 8,3% no faturamento, o que representou R$ 

243 bilhões”. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 

também em 2012, “o ramo dos supermercados respondeu por44,6% do varejo nacional, 

tendo alta de 8,4% comparado com 2011” (VPSA, 2013). 

Além do volume no faturamento anual, este setor também apresenta outros 

fatores importantes que ajudam no crescimento da economia no país.  

"O varejo supermercadista soma atualmente 83,6 mil lojas em todo o Brasil 
(1,9% de unidades a mais que em 2011), empregando 986 mil profissionais, 
sendo que 18 mil vagas foram geradas apenas em 2012, sem contar os cerca 
de três milhões de empregados indiretos” (VPSA, 2013). 
 

No Estado do Ceará, este setor também acompanha o crescimento do 

cenário nacional. De acordo com Fernandes (2013),“os supermercados cearenses 

representam 10% do PIB do Estado e, em números, equivale a R$ 9,4 bilhões”. 

Na definição da ABRAS, entende-se como supermercado, toda e qualquer 

loja de pequeno, médio ou grande porte que venda artigos para alimentação, higiene, 

limpeza, beleza, vestuário, dentre outros.  



Sob a hipótese da existência de elevada concentração no setor de 

supermercados no Estado do Ceará, este trabalho objetiva estudar este ramo de 

atividade no que se refere ao grau de concentração industrial, usando dados de 

faturamento dos 100 principais supermercados atuantes no Estado no período de 2007 a 

2011 para o cálculo das medidas usuais e conhecidas na literatura como o Market 

Share, a Razão de Concentração e o Índice de Hirschman-Herfindalh. 

Além desta introdução, este trabalho se divide em mais quatro seções: a 

primeira relata o histórico dos supermercados a nível do Brasil e Ceará; a segunda exibe 

o referencial teórico relativo ao tema concentração industrial; a terceira mostra os 

resultados e discussões relativas aos cálculos das medidas acima citadas; e, por fim, são 

apresentadas as considerações finais pertinentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 HISTÓRICO DOS SUPERMERCADOS 
 

 

2.1 No Brasil 
 

O comércio surgiu a partir da troca de mercadorias entre as pessoas, 

antigamente as pessoas produziam para sua subsistência, mas com o desenvolvimento 

das atividades comerciais e das cidades, começaram a surgir estabelecimentos para 

venda de produtos essenciais do cotidiano. 

A princípio surgiram as lojas gerais que vendiam roupas, alimentos e 

implementos agrícolas, depois as mercearias ou armazéns, seguindo-se as lojas de 

departamento mais especializadas e chegando ao supermercado. 

Uma mudança que surgiu nesta evolução foi a forma no atendimento, nas 

lojas gerais e armazéns os clientes eram atendidos por uma pessoa. Já nos 

supermercados foi implantado um novo método, o auto-serviço  

Em 1912, os Estados Unidos inauguraram a primeira loja do mundo com 

atendimento por auto-serviço, o cash and carry ou pague e leve. “Com preços 

predeterminados, a técnica de vendas permitiu ao consumidor escolher os produtos e 

levá-los até o caixa, sem a intervenção de qualquer funcionário ou dono do 

estabelecimento” (ASCAR, 2013).  

Outro fator interessante para nível de conhecimento foi a implantação 

brasileira do auto-serviço. 

“No Brasil, assistimos à implantação de várias experiências em auto-serviço 
em lojas modernas e mais especializadas. Caso do Frigorífico Wilson, que 
em 1947 implantou seu auto-serviço na venda de embutidos, como lingüiças, 
salsichas, presuntos, mortadelas e salames, e foi pioneiro no 
acondicionamento de carnes frescas.” (ASCAR, 2013). 

Após o pioneiro no auto-serviço, surgiu o primeiro supermercado no Brasil 

“O primeiro supermercado brasileiro foi o Sirva-se em 1953, na cidade de São Paulo, 

pertencente à Souza Cruz” (SPANHOL, BENITES, 2004, p.03). Outros começaram a 

surgir proliferando-se, principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro.  



Mas os supermercados ainda não eram conhecidos de forma oficial, de 

acordo com Spanhol e Benites (2004) somente em 1968 os supermercados foram 

reconhecidos como categoria diferenciada de varejo de alimentos. A partir disto ocorreu 

um desenvolvimento nos estabelecimentos, permitindo a expansão deste setor conforme 

quadro abaixo. 

Figura 1 - Histórico do Varejo Alimentar Brasileiro 

 
Fonte: BELIK (2004) apud SPANHOL, BENITES (2004). 

Com a implantação do auto-serviço, no decorrer dos anos, os 

estabelecimentos foram sendo modernizados e ampliados para melhor atender aos 

clientes e fornecerem mais opções de produtos e serviços.   

O setor supermercadista representa grande importância sobre o PIB da 

Economia, é um setor que se encontra em crescimento e reflete o poder aquisitivo da 

população em geral, pois os principais produtos vendidos por eles são fundamentais 

para o cotidiano das pessoas. 

Segundo Spanhol e Benites (2004) o mercado é caracterizado como sendo 

um oligopólio, onde um pequeno número de grandes empresas compete contra um 

grande número de pequenas empresas, assim ocorre a existência de grandes lojas de 

varejo como os hipermercados disputando a atenção dos clientes com as lojas de menor 

porte. 

Existem diferenciações a respeito da nomenclatura dos estabelecimentos 

(Mercadinho, Supermercado, Hipermercado), variando conforme algumas 

especificações, por exemplo, tamanho e número de check-outs (caixas onde são 



efetuados os pagamentos das compras realizadas). Mas a finalidade é a mesma. Veja as 

nomenclaturas no Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 – Classificação dos Supermercados por Check-outs 

Tamanho por n° 
De check-outs 

Classificação por 
Porte- supermercados 

até 4 pequeno 
de 5 a 9 pequeno/médio 

de 10 a 19 médio 
de20 a 49 grande 

50 ou mais hipermercados 
Fonte: SANTOS et al (1996,p.6) , Elaboração da autora. 

Dentre as grandes empresas no setor destacam-se grupos que possuem lojas 

em várias cidades e estados, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, Grupo (Carrefour) e 

Walmart. Eles estão no topo do ranking varejista no setor supermercadista brasileiro 

aumentando, a cada ano, seus faturamentos e quantidade de lojas. O Quadro 2 mostra o 

ranking onde são listados os 20 maiores grupos supermercadistas no país. 

Quadro 2 – Ranking dos maiores grupos supermercadistas: Brasil, 2012 e 2013 

 

 



No Quadro 2 acima, pode-se observar que as posições dos cinco primeiros 

não se alteram do ano de 2012 para 2013. No restante deste Quadro, nota-se que não 

ocorrem variações bruscas no posicionamento dos grupos de supermercados, ou seja, a 

variação é observada de apenas uma colocação acima ou abaixo. 

As projeções para o setor são bem otimistas, segundo a Associação 

Brasileira de Supermercados– ABRAS, aumentou a projeção de crescimento real para o 

ano de 2013 de 3,5% para 4%. Essa melhora pode ser creditada a um aumento do 

emprego e da renda da população, além do arrefecimento da inflação.  

O Gráfico 1 apresenta a perspectiva de evolução do faturamento do auto-

serviço, onde constata-se uma previsão de R$ 288,6 bilhões para 2014. 

 
Gráfico 1 – Perspectiva de Evolução do faturamento do auto-serviço: Brasil, 2010 a 2014. 

 

 Fonte: ABRAS  
 

O Quadro 3 apresenta os números do varejo alimentar para os anos de 2011 

e 2012 no que se refere ao faturamento, números de lojas, de check-outs, de 

funcionários, área disponível para vendas e o percentual de participação no Produto 

Interno Bruto – PIB. 

O Gráfico 2 apresenta a evolução deste setor, medida pelo Índice Nacional 

de Vendas no período de 2006 a 2013. Nesta série, observa-se que, apenas em 2006, 

este índice apresenta variação negativa, nos demais anos vê-se um crescimento positivo. 
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Quadro 3 – Números do Setor de Varejo Alimentar: Brasil, 2011 e 2012. 

Item 2011 2012 Variação 

Faturamento (R$ bilhões) 224,3 242,9 8,3% 

Número de lojas 82 mil  83,6 mil  1,9% 

Número de check-outs 206,6 mil  210,2 mil 1,7% 

Número de funcionários 967,7 mil 986,1 mil 1,9% 

Área de vendas em m2 20,6 milhões 21,0 milhões 1,9% 

Participação no PIB 5,4% 5,5% 
 

Fonte: ABRAS 

 

Gráfico 2 - Evolução do Índice Nacional de Vendas: Brasil 2006 a 2013 (%) 

 

Fonte: ABRAS. 

 

Os principais fatores responsáveis pelo aumento das vendas neste setor são: 

elevação da renda da população; aumento do número de empregos; controle da inflação; 

datas comemorativas, que aumentam as vendas para determinados produtos; promoções 

e preços atrativos; prestação de serviços aos clientes como entrega em domicílio; e, a 

localização do estabelecimento, além das peculiaridades locais. 

A tecnologia é uma aliada muito importante, a implantação de check-outs 

informatizados com leitura ótica dos códigos de barras; sistemas de controle de 

gerenciamento das informações para controlar as vendas e os estoques; a implantação de 

etiquetas digitais nos produtos e leitores de preços digitais para facilitar a localização do 

-1,65
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preço do produto que não estiver etiquetado. Esses fatores visam aumentar a agilidade 

nas compras dos clientes e melhorar o gerenciamento do proprietário ou administrador 

do estabelecimento, consequentemente aumentando a produtividade, ou seja, 

aumentando o faturamento. 

As lojas que estão ampliando buscam um crescimento no mix de produtos 

como cama, mesa e banho, artigos para decoração, papelaria dentre outros para 

proporcionar maior diversidade para os clientes, inclusive a implantação de padarias, 

self-service com almoço e diversos outros tipos de lanches, além de áreas para 

alimentação contendo mesas e cadeiras para o cliente fazer o consumo imediato. A 

implantação de ar condicionado, ampliação dos corredores, layout dos produtos, 

maquinário novo como geladeiras e freezers são para aumentar a conforto nas lojas e 

fazer com que o cliente se sinta bem para que ele possa voltar e se fidelizar. Também 

investem no treinamento dos funcionários para um melhor atendimento e aumento do 

conhecimento sobre os produtos fornecidos. Essas são estratégias utilizadas para atração 

de clientes, fazendo com que ele permaneça mais tempo na loja e consuma mais. 

Na atual conjuntura econômica um dos fatores para se manter no mercado é 

ser competitivo. “Segundo Porter (1993), a competitividade é a habilidade ou talento 

resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um desempenho 

superior ao desenvolvido pela concorrência” (BENITES,VALÉRIO, 2004,p.2). Sendo 

assim, é necessária a utilização de estratégias eficazes para manter ou aumentar seu 

faturamento.  

“Para Porter (1993), o conceito mais adequado para competitividade é a 
produtividade. A elevação na participação de mercado depende da 
capacidade das empresas em atingir altos níveis de produtividade e aumenta-
la com o tempo.” (BENITES ;VALÉRIO. 2004, p.2).  
 

Haguenauer (1998) apud Benites e Valério (2004) organizam a 

competitividade em duas famílias: competitividade como desempenho - nessa vertente, 

a competitividade é de alguma forma expressa na participação no mercado (market 

share) alcançada por uma firma em um momento específico do tempo - e a  

competitividade como eficiência. Neste trabalho será utilizada a abordagem da 

competitividade como desempenho, pois se enquadra melhor no objetivo desta análise. 



Já a concorrência está presente atualmente em muitos setores da Economia, 

inclusive no ramo varejista alimentar. 

“O setor de varejo de alimentos é marcado por algumas empresas deterem 
parte boa parte do mercado, isto é, centralização relativamente alta da 
produção, e também pela possibilidade de recorrer a competição em preços 
para ampliar a fatia de mercado, em virtude da concorrência com empresas 
marginais, que são pouco resistentes à eliminação, em virtude da 
concorrência com empresas marginais, que são pouco resistentes à 
eliminação, mas ocupam um espaço considerável no mercado. Neste setor, 
embora haja alguma oportunidade para diferenciação, a concorrência se 
realiza predominantemente via preços, o que POSSAS (1985) define como 
sendo um oligopólio competitivo.” (BENITES,VALERIO 2004,p.2).  

A competição nos supermercados ocorre principalmente com relação a 

preços. Os grandes estabelecimentos concorrem entre si e com os de menor porte. O 

contrário também ocorre. As estratégias de marketing são fundamentais para a 

divulgação das lojas: propaganda em televisão, rádio, veículos com som; através de 

panfletos promocionais posicionados nas entradas das lojas, entregues pelo correio, 

sinais de trânsito e diversos lugares são alguns exemplos das ações realizadas. 

Além de estratégias de marketing, a concorrência leva os varejistas a serem 

criativos e partirem na frente com relação as novidades, tudo para atrair mais 

consumidores. Buscar o cliente em casa para fazer as compras e deixá-lo novamente, 

sorteio de brindes e prêmios, cursos de culinária e pagamentos facilitados são 

diferenciais nas lojas. 

Outras formas de competição são as fusões, aquisições e expansões de 

novas lojas. Em geral, as fusões ocorrem com frequência entre grandes grupos. Para 

Suene e Kimura (1997) apud Piza (2010), fusão é a união de duas ou mais companhias 

que forma uma única empresa, geralmente sob o controle administrativo da maior ou 

mais próspera. Um exemplo de fusão foi o caso do Grupo Pão de Açúcar com o Casino, 

conhecido no Brasil como Carrefour, onde este último passou a ter uma participação no 

primeiro.  

Ainda de acordo com Suene e Kimura (1997) apud Piza (2010), aquisição é 

a compra do controle acionário de uma empresa por outra, sendo que, no caso de 

aquisição global do patrimônio da empresa adquirida, a compradora assume o controle 

total e a empresa adquirida deixa de existir. Um exemplo de aquisição é o caso do 

extinto Supermercado Família, situado em Fortaleza, que foi comprado pelo grupo G 



Barbosa, como estratégia para entrar no mercado cearense. Neste caso, todas as lojas 

foram modificadas para a nova marca, sepultando a antiga. 

Por fim, a expansão, consubstanciada pela abertura de novas lojas se 

caracteriza como uma forma de aumentar a concorrência no setor. Na previsão da 

ABRAS para 2014, o número de lojas o setor supermercadista será de 86,8 mil num 

cenário mais pessimista e, 90,1 mil no mais otimista, dependendo da conjuntura 

econômica. 

 

2.2 No Ceará 
 

No Estado do Ceará, o setor de supermercados é bem diversificado em 

relação ao tamanho das firmas e tem experimentado vultosos investimentos por parte 

dos grupos varejistas de porte maior nos últimos anos. 

“O Nordeste nos próximos anos deverá receber grandes investimentos por 
parte das Grandes Redes (Grupos Carrefour, Pão de Açúcar e Wal Mart), em 
2006, enquanto o Seguimento de Supermercados apresentava um crescimento 
de 5% ao ano. O Nordeste já apresentava um crescimento de 16%.O Grupo 
Wal Mart, que até 2008 tinha três lojas em Fortaleza ( o Hiper Bompreço do 
Papicu, o da Bezerra de Meneses, e Supermercado Bompreço da Pontes 
Viera), o Grupo já anunciou que irá investir R$500 milhões no Ceará 
inaugurando até 2013, mais 15 lojas e um Centro de Distribuição no Ceará. O 
Grupo Carrefour informou investir no Nordeste R$2,5 bilhões de reais, no 
caso do Ceará já inaugurou a segunda loja Atacadão. Em relação ao Grupo 
Pão de Açúcar, no final do ano passado, investiu R$15 milhões na 
transformação de lojas com bandeira Pão de Açúcar, focado no público A e 
B, e também na bandeira Extra, com maior direcionamento para classes B e 
C. Além de ter inaugurado a terceira loja ASSAI (Washington Soares, 
Bezerra de Menezes e a última em Caucaia)”. 
 
 

Além destes grandes grupos citados, existem outros menores que também se 

destacam e são legitimamente cearenses, por exemplo, Mercadinhos São Luís, Pinheiro 

Supermercados e Center Box. 

O aumento do poder aquisitivo da população cearense, o maior consumo da 

classe C e a transferência dos programas sociais (Bolsa Família) motivaram o aumento 

da demanda não só no setor alimentício, mas também em diversos outros setores da 

Economia. Isso levou a uma atração das grandes lojas para o estado do Ceará. Segundo 

uma pesquisa do IBOPE, 



 

“A maior parte da renda das famílias cearenses deverá ser direcionada para 
gastos com alimentação no domicílio, que deverão somar R$ 8,8 bilhões. A 
classe C é a principal consumidora dessa categoria, responsável por 4,36 
bilhões, quase o total das outras classes juntas nesse segmento. As classes A 
e B dispõem de R$ 457 milhões e R$ 1,45 bilhão, respectivamente. Já as 
classes D e E têm uma participação juntas de R$ 2,52 bilhões.” 

Segundo a Associação Cearense de Supermercados-ACESU, o setor de 

supermercados encontra-se em expansão no Estado do Ceará. No ano de 2013 foram 

inauguradas 8 lojas e há uma previsão da inauguração de mais 26 lojas. 

Outra constatação se refere ao fato de que as lojas de médio e grande porte 

estão abrindo filiais nas cidades consideradas pólos de desenvolvimento, tais como, 

Sobral, Juazeiro, Quixadá, Iguatu e Aracati. 

O grupo Carrefour abriu 5 lojas no estado (2 com a bandeira Carrefour e 3 

com a bandeira Atacadão). O grupo Pão de Açúcar conta com 13 lojas na capital. O 

grupo Walmart conta com 9 lojas (3 com a bandeira Maxxi Atacado, 5 Hiper Bompreço 

e 1 Sam’s Clube). O grupo G Barbosa possui 6 lojas em Fortaleza. Estes são os maiores 

grupos de supermercadistas presentes no Estado do Ceará que também estão presentes 

no cenário nacional e mundial. 

Além destes, existem outros grupos que se destacam, possuindo lojas de 

grande porte, boa infra-estrutura e atendimento que competem diretamente com os 

gigantes do varejo. Dentre estas se encontram os Supermercados Frangolândia, Cometa 

Supermercados, Mercadinhos São Luiz, Super do Povo, Center Box e Pinheiro 

Supermercado. Atualmente, estes grupos são potencias que se desenvolveram 

genuinamente dentro do estado. Além de lojas na capital cearense, estes grupos 

expandem suas unidades para outras cidades, por exemplo, o Pinheiro Supermercado 

possui lojas Quixadá, Sobral, Itapipoca e Limoeiro do Norte. Levando maior 

diversidade de produtos para os clientes e lojas confortáveis, além da geração de novos 

empregos promovendo desenvolvimento para a região.  

Existem várias outras lojas de pequeno, médio e grande portes espalhadas 

por todo o estado, compostas por uma ou mais filiais. Na busca por um espaço no 

mercado de consumo cearense, utilizam estratégias para se tornaram mais competitivas. 



Uma dessas estratégias é a criação de associações de supermercados que 

reúnem diversas empresas de portes semelhantes. No Ceará, são exemplos a Super 

Rede, a Rede Uniforça e a Rede Parceria. Entre os objetivos dessas associações, o mais 

importante é gerar a capacidade de comprar em grande quantidade dos fornecedores, 

com melhores preços e, assim, poderem competir com preços finais dos supermercados 

de maior porte. Estas associações têm se expandido não só no Ceará, como em outros 

estados da federação e, cada vez mais, atraem associados, fortalecendo-se.  

Segundo Nascimento, Avelino, Barreto, Gomes apud Lima Filho et al apud 

Guerrini, Oliveira(2007), 

“É por meio da cooperação que os supermercadistas têm condições de trocar 
idéias, compartilhar informações, analisar os problemas comuns e encontrar 
as soluções. A formação de redes de cooperação surge como estratégia 
também para possibilitar, além da redução dos custos, implantação de novas 
tecnologias, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, inovações 
administrativas e principalmente a melhoria no atendimento e a conquista de 
novos clientes.” 

Outras ações competitivas das redes cearenses são a produção de encartes 

(folhetos) para divulgação das promoções e as campanhas de marketing para maior 

propaganda das lojas.  

Ainda segundo Nascimento, Avelino, Barreto, Gomes apud Lima Filho et al 

apud Guerrini, Oliveira (2007), 

“São objetivos estratégicos para a formação de redes cooperação são: 
Economias de escala por meio da ação coletiva; poder de barganha junto a 
fornecedores, clientes e demais instituições; acesso a novos mercados, 
clientes e representantes; aumento do portfólio de produtos e economias de 
especialização; redução dos custos de transação,porquanto o aumento de 
confiança entre os parceiros reduz a incerteza e o comportamento 
oportunístico nas inter-relações; aprendizagem coletiva com a partilha de 
informações, habilidades, competências e conhecimentos sobre soluções de 
problemas; facilitação do processo de inovação nos produtos, nos métodos de 
produção e na estrutura organizacional; credibilidade organizacional; 
definição de marcas de qualidade; e ações de marketing.” 
 
 

Essas outras vantagens são bastante atrativas para os supermercados, 

principalmente para os de pequeno porte. 

No Ceará surgiram diversas redes, a pioneira foi a Super Rede fundada em 

2001. A partir dela outras foram criadas, por exemplo, Uniforça, Parceria, Mega Rede 

dentre outras. Em algumas cidades do interior também existem essas associações. 



3  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Esta seção apresenta alguns autores que tratam do tema concentração 

industrial, cuja definição guarda estreita relação com as estruturas de mercado e as 

respectivas interações entre vendedores e compradores. 

Para Koch (1980), os elementos estratégicos na definição das estruturas de 

mercado são a conduta e o desempenho da firma. Bain (1958) afirma que os elementos 

fundamentais são o grau de concentração de vendedores, o grau de concentração de 

compradores, o grau de diferenciação de produtos e as barreiras à entrada de novas 

firmas. 

Coelho (1979, p. 18) afirma que “o grau de concentração de uma indústria é 

um dos termômetros indicativos de sua estrutura competitiva e, por extensão, da relação 

performance real/potencial”. Este autor assevera ainda, que as empresas nem sempre 

utilizam a ampliação dos “limites de ação” ou de seu “poder de decisão” em função do 

bem-estar dos consumidores. Para Schumpeter (1994) esse alto grau de concentração, 

são elementos importantes para o capitalismo moderno. 

Varian (2012) afirma que, em geral, mercados concentrados são aqueles que 

operam em condições de monopólio ou oligopólio, onde as firmas determinam seus 

preços de venda com objetivo de maximizar seus lucros ou mark-up.  

Scherer (1970), por sua vez, diz não existir essa relação entre concentração e 

monopólio, principalmente se houver a concorrência por importações ou concorrência 

potencial. 

Os índices de concentração são muito utilizados pela literatura como forma 

de medir a estrutura de competição de um mercado, embora haja autores que criticam o 

uso destes índices em face de suas limitações, como em Garcia e Neves (2001) quando 

afirma ser arbitrária a escolha do índice mais adequado para medir concentração. 

Seguindo os autores que consideram aplicáveis as medidas de concentração 

da literatura, este trabalho as utiliza para estudar a competição no setor de 

supermercados no Estado do Ceará no período de 2007 a 2011. 

 



4  METODOLOGIA 
 

Foram utilizados dados de faturamento bruto dos supermercados situados no 

Estado do Ceará no período de 2007 a 2011, disponibilizados pela Declaração de 

Informações Econômico–Fiscais- DIEF da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará- 

SEFAZ-CE. 

Vale salientar que, para efeito de resguardar o sigilo fiscal das informações 

coletadas, foram utilizados nomes numa ordem lexicográfica, como na composição de 

um dicionário, ou seja, de A a Z. 

Devido ao grande número de empresas existentes foi construído um ranking 

dos 100 maiores supermercados em termos de faturamento bruto no Estado do Ceará 

com base no ano de 2011. Este corte resultou em considerar apenas os estabelecimentos 

supermercadistas com faturamento anual a partir de R$ 8.000.000,00.  

Na subseção seguinte serão apresentadas as medidas de concentração 

industrial utilizadas neste trabalho. 

 

4.1  Medidas de Concentração Industrial 
 

As medidas de concentração são bastante utilizadas na análise de diversos 

mercados, pois permitem ver a estrutura sobre a concorrência existente. Segundo 

FROHLICH, GARCIA, LIMA, MONTOYA, PRADO, RESENDE(1994): 

“Uma primeira caracterização dos índices de concentração se refere à 

utilização; nesse sentido podemos classificá-lo em dois grupos, Parciais e 

Sumário: o primeiro grupo faz uso de apenas parte dos dados referentes à 

totalidade das firmas em questão, ao passo que os índices referentes ao 

segundo grupo consideram toda a informação da população amostral e não 

apenas as maiores firmas.” 

 

 

 



 

4.2 Market Share 

 

Significa a fatia que cada empresa possui no mercado e é calculado como 

abaixo, sendo Qi o faturamento da empresa i, e M é o número de empresas no mercado, 
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4.3  Razão de Concentração 

Supondo-se um setor com M empresas, seleciona-se k empresas que com os 

maiores Market share e calcula-se como abaixo,  

∑
=

=

k

i

iskCR
1

)(  

Quanto maior o índice, maior o poder de mercado das k empresas. 

Este índice possui algumas deficiências, sendo citadas: 

1. Ignora a presença das n-k menores empresas da indústria. Fusões 

horizontais ou transferências de mercado que ocorrem entre elas não 

alteram o valor do índice, se a participação de mercado da nova empresa 

ou das empresas beneficiárias estiver abaixo da k-ésima posição; 

2. Não leva em conta a participação relativa de cada empresa no grupo das 

k maiores. Transferências de mercado que ocorram entre elas, sem 

exclusão de nenhuma, não alteram o índice. 

 

4.4  Índice de Hirschman-Herfindalh (HH) 
 

Este índice é calculado como abaixo, 

∑
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=

M
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1

2
 



Sendo M a quantidade de empresas no setor e s o Market share. 

Kupfer e Hasenclever (2002) definem intervalos de variação do HH é  
�

�
 ≤ 

HH ≤ 1, numa base de 1 a 100 e segue o critério de quanto maior o valor do HH maior a 

concentração e, obviamente, menor a concorrência entre as firmas.Este trabalho utiliza 

uma variante destes autores considerando este índice variando 0 a 10.000. Desta forma, 

oHH é analisado entre três faixas de variações citadas abaixo: 

i. 0 ≤ HH ≥ 1.000 nesta faixa não haverá problema a respeito da 

competição. 

ii. 1.000 ≤ HH  ≥ 1.800 nesta faixa ocorrerá problema com a competição 

se o índice aumentar em 100 ou mais após a fusão. 

iii. HH > 1.800 nesta faixa se o índice aumentar acima de 50 haverá 

problema com a competição. 

 

  



5   RESULTADOS 
 

Nesta seção são apresentados os resultados calculados das medidas de 

concentração industrial na forma descrita na Metodologia.  

A Tabela 1 apresenta o faturamento bruto em valores correntes e em 

números absolutos dos 13 maiores supermercados no período de 2007 a 2011, 

ranqueados por este último ano, dentre os 100 selecionados. O número 13 é arbitrário.A 

intenção aqui é mostrar a dimensão do hiato existente entre o faturamento bruto do 

supermercado A e dos seus concorrentes, fato este que perdurou durante todo o período 

analisado, a despeito de uma pequena redução desta diferença. Uma tabela completa 

com os dados das 100firmas encontra-se no Anexo 1. 

Tabela 1 – Faturamento Bruto dos Supermercados: Ceará, 2007 a 2011 
(R$) 

Fonte: DIEF-SEFAZ/CE (dados consolidados pela autora) 
 

O Gráfico 3 apresenta os dados da Tabela 1, onde pode ser melhor 

visualizada a diferença entre o faturamento bruto do supermercado A e dos demais 

concorrentes. 

 

 

 

 

Supermercados 2007 2008 2009 2010 2011 

A 1.062.753.606,22 1.151.212.912,08 1.179.604.961,21 1.206.391.868,95 1.262.044.551,82 

B 276.210.591,00 336.594.593,00 362.175.854,00 413.097.496,00 491.775.607,00 

C 229.984.517,29 281.055.247,66 358.979.594,42 385.094.544,75 437.291.480,31 

D - 15.319.118,00 161.032.623,00 308.621.318,00 409.400.898,00 

E 172.531.043,00 182.283.226,00 214.159.845,00 327.270.968,00 401.066.308,00 

F - - 133.419.557,33 312.839.390,00 365.177.317,00 

G 167.124.025,00 279.721.470,00 344.709.096,00 301.961.361,95 353.548.188,84 

H 86.016.870,40 99.493.703,62 159.394.743,91 223.828.231,83 313.887.497,73 

I 112.637.355,00 235.764.254,00 143.191.160,00 180.828.825,00 288.384.033,00 

J 195.541.387,00 223.197.303,00 244.173.842,00 264.287.443,00 260.282.301,00 

K 106.186.683,00 165.229.152,00 193.021.526,00 251.062.639,00 249.142.680,00 

L 68.630.068,40 77.428.668,00 91.536.272,60 128.892.999,00 127.468.865,00 

M 125.282.808,00 132.391.954,00 132.928.521,00 127.606.439,00 126.540.031,00 



Gráfico 3 – Faturamento Bruto dos Supermercados: Ceará, 2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.1  Market Share 

A Tabela 2 pretende mostrar o market share das 13 maiores empresas, além 

do ranking e suas variações no período estudado. 

Tabela 2 – Market Share e Ranking de Faturamento Bruto dos Supermercados: 
Ceará, 2007 a 2011 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Supermercados 
2007 2008 2009 2010 2011 

Ranking % Ranking % Ranking % Ranking % Ranking % 

A 1 35,54 1 29,91 1 24,40 1 20,54 1 18,06 

B 2 9,24 2 8,75 2 7,49 2 7,03 2 7,04 

C 3 7,69 3 7,30 3 7,42 3 6,56 3 6,26 

D - 0,00 28 0,40 8 3,33 5 5,25 4 5,86 

E 5 5,77 7 4,74 6 4,43 4 5,57 5 5,74 

F - 0,00 - 0,00 11 2,76 6 5,33 6 5,22 

G 6 5,59 4 7,27 4 7,13 7 5,14 7 5,06 

H 10 2,88 10 2,59 9 3,30 10 3,81 8 4,49 

I 8 3,77 5 6,13 10 2,96 11 3,08 9 4,13 

J 4 6,54 6 5,80 5 5,05 8 4,50 10 3,72 

K 9 3,55 8 4,29 7 3,99 9 4,27 11 3,56 

L 11 2,30 11 2,01 13 1,89 12 2,19 12 1,82 

M 7 4,19 9 3,44 12 2,75 13 2,17 13 1,81 



Vale observar que os supermercados A, B e C mantiveram suas posições no 

ranking durante todo o período, apesar do decrescimento do market share destes. No 

caso do supermercado A, sua fatia de mercado decresceu pela metade. 

Outras constatações retiradas da Tabela 2 e dignas de notas se referem ao 

substancial crescimento das participações no mercado dos supermercados D e F que 

entraram no mercado em 2008 e 2009, respectivamente. Em 2008, o supermercado D 

estava na posição 28, em 2009 subiu para 8, em 2010 alcançou a posição 7, chegando 

em 2011 em 4º lugar. Já o supermercado F experimentou crescimento de sua fatia no 

mercado mais ameno, passando da 11ª posição em 2009 e se estabilizando na 6ªposição 

em 2010 e 2011. 

Os demais supermercados tiverem pequenas oscilações no ranking 

alternando suas posições ora crescendo ora decrescendo. 

Na sequência, seguem os gráficos da evolução do market share de cada um 

dos 13 maiores supermercados estudados entre 2007 e 2011. 

Gráfico 4 – Evolução do Market Share do Supermercado A: 2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 5 – Evolução do Market Share do Supermercado B: 2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 6 – Evolução do Market Share do Supermercado C: 2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 7 – Evolução do Market Share do Supermercado D:2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

9,24
8,75

7,49
7,03 7,04

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2007 2008 2009 2010 2011

7,69
7,30 7,42

6,56 6,26

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2007 2008 2009 2010 2011

0,00

0,40

3,33

5,25

5,86

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2007 2008 2009 2010 2011



Gráfico 8– Evolução do Market Share do Supermercado E: 2007 a 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

   

Gráfico 9 – Evolução do Market Share do Supermercado F: 2007 a 2011 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 10 – Evolução do Market Share do Supermercado G:2007 a 2011 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 11 – Evolução do Market Share do Supermercado H: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 12 – Evolução do Market Share do Supermercado I: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 13 – Evolução do Market Share do Supermercado J: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elabora pela autora 
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Gráfico 14 – Evolução do Market Share do Supermercado K: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Gráfico 15 – Evolução do Market Share do Supermercado L: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 16 – Evolução do Market Share do Supermercado M: 2007 a 2011 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2     Razão de Concentração 

 

Esta medida foi calculada com base nas quatro empresas com maiores 

market share. 

A Tabela 3 e o Gráfico 9 apresentam estes resultados, onde pode-se 

observar uma redução desta medida de 59,01, em 2007, para 37,21, em 2011, denotando 

uma clara evidência de uma redução no nível de concentração do setor supermercadista 

no Estado do Ceará neste período. 

Tabela 3 –Razão de Concentração, CR(4) 

Ano CR(4) 
2007 59,01 
2008 53,23 
2009 46,44 
2010 39,70 
2011 37,21 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.3  Índice de Hirschman

 

Seguindo a metodologia, o cálculo dos índices HH mostram que no ano de 

2007, o índice ficou em 1577,42 que representava uma concentração moderada. Entre 

2008 e 2011 ocorreu uma redução nestes índices chegando, alcançando, no último ano 

do período estudado o valor de 620,52, mostrando que o setor supermercadista cearense 

se tornou mais competitivo.

 

Gráfico 10 

Fonte: Elaborado pela autora
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou o nível de concentração e competição no setor 

supermercadista no Estado do Ceará no período de 2007 a 2011. Foram utilizadas três 

medidas usuais na literatura, Market share, Razão de Concentração CR (4) e o Índice de 

Hirschman-Herfindalh (HH). Os dados de faturamento bruto dos supermercados que 

atuaram no Estado do Ceará foram coletados da DIEF/SEFAZ-CE e consolidados para 

expressar as 100 maiores empresas ordenadas com base no ano de 2011.  

Os cálculos das medidas de concentração permitiram concluir que: 

(1) Pelo Market Share observou-seque os supermercados A, B e C mantiveram suas 

posições no ranking, embora esta fatia tenha decrescido ao longo do período 

estudado, sendo mais significativa a redução da participação do supermercado A. 

Estas reduções de participações podem ser atribuídas às entradas no mercado dos 

supermercados D e F em 2008 e 2009, respectivamente, e cujas participações se 

elevaram fortemente a partir destes anos. Os demais supermercados tiverem 

pequenas oscilações no ranking alternando suas levemente posições. 

(2) Pela Razão de Concentração, o cálculo do CR(4) corrobora os resultados detectados 

pelo market share, ou seja, houve, realmente, aumento do nível de competitividade 

no setor, passando esta medida de 59,01 em 2007 para 37,21 em 2011. 

(3) Pelo Índice Hirschman-Herfindal(HH), confirmou-se a mesma tendência encontrada 

nas medidas Market share e razão de concentração, ou seja, houve redução da 

concentração e, consequentemente, o aumento da competição no setor. O cálculo 

deste índice apresentou no ano de 2007 um valor de 1577,42, classificado como 

moderadamente concentrado e, atingiu no ano de 2011, o valor de 620,52, 

considerado competitivo. 

Vale salientar que os grandes grupos de supermercados se destacam com a 

quantidade de lojas, a estrutura física e a diversidade de produtos e praticam preços 

competitivos entre si. Paralelamente, existem milhares de empresas de menor porte que 

buscam o seu lugar no mercado, associando-se em redes ou utilizando diversificadas 

estratégias de marketing para garantir competitividade. 

 



Embora não tenha sido objeto de estudo desse trabalho, acredita-se que o 

aumento da quantidade de associações existentes no país tenha contribuído para redução 

na concentração do setor supermercadista e, consequentemente, aumentando a 

competição. 

Por fim, pode dizer que, no período estudado, mesmo tendo ocorrido uma 

redução da concentração com o consequente aumento na competitividade, pode-se 

afirmar que o setor supermercadista do Estado do Ceará ainda é concentrado.  

Como sugestão para trabalho futuros, estudar a relação entre concentração e 

eficiência nesse setor ou outro tema interessante a se aprofundar a relação entre 

concentração e competitividade.  
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APÊNDICE 

ANEXO 1 

 

Tabela 4–Faturamento Bruto dos 100 maiores supermercados: 

Ceará, 2007 a 2011 

 

SUPERMERCADOS 2007 2008 2009 2010 2011 

1 1.062.753.606,22 1.151.212.912,08 1.179.604.961,21 1.206.391.868,95 1.262.044.551,82 

2 276.210.591,00 336.594.593,00 362.175.854,00 413.097.496,00 491.775.607,00 

3 229.984.517,29 281.055.247,66 358.979.594,42 385.094.544,75 437.291.480,31 

4   15.319.118,00 161.032.623,00 308.621.318,00 409.400.898,00 

5 172.531.043,00 182.283.226,00 214.159.845,00 327.270.968,00 401.066.308,00 

6     133.419.557,33 312.839.390,00 365.177.317,00 

7 167.124.025,00 279.721.470,00 344.709.096,00 301.961.361,95 353.548.188,84 

8 86.016.870,40 99.493.703,62 159.394.743,91 223.828.231,83 313.887.497,73 

9 112.637.355,00 235.764.254,00 143.191.160,00 180.828.825,00 288.384.033,00 

10 195.541.387,00 223.197.303,00 244.173.842,00 264.287.443,00 260.282.301,00 

11 106.186.683,00 165.229.152,00 193.021.526,00 251.062.639,00 249.142.680,00 

12 68.630.068,40 77.428.668,00 91.536.272,60 128.892.999,00 127.468.865,00 

13 125.282.808,00 132.391.954,00 132.928.521,00 127.606.439,00 126.540.031,00 

14   6.096.374,41 72.909.298,30 106.675.501,00 110.346.572,00 

15 1.412.433,13 19.905.388,00 52.353.275,40 89.503.810,30 105.944.841,00 

16 17.262.172,40 25.682.100,10 30.617.844,40 57.852.385,10 89.125.257,70 

17 31.403.531,00 48.026.668,00 53.255.736,10 73.132.536,70 70.055.380,10 

18 10.397.788,40 17.746.816,50 22.745.502,40 39.424.411,20 65.140.177,60 

19   3.761.330,49 47.158.733,43 37.447.655,55 58.807.327,20 

20 6.578.693,72 21.326.443,30 27.844.230,90 31.184.809,40 55.496.131,60 

21 8.668.426,01 13.507.056,76 22.309.594,50 39.696.490,10 47.522.289,50 

22       5.260.060,35 42.743.456,20 

23       13.478.693,35 38.486.119,82 

24 16.843.335,86 23.817.746,88 27.885.091,87 28.843.443,91 37.722.705,80 

25 5.713.844,38 12.723.352,01 21.465.561,99 30.233.328,30 36.310.811,40 

26 14.513.901,30 17.602.232,40 20.504.951,00 29.552.812,60 34.344.302,50 

27   8.216.929,34 19.749.517,31 22.119.298,84 27.095.995,40 

28 14.487.991,28 16.069.446,72 24.183.568,93 24.740.326,31 25.924.222,74 

29 12.136.804,50 17.808.399,61 21.818.146,40 24.856.591,77 24.189.959,73 

30 1.462.486,02 16.025.161,80 29.484.366,30 18.689.466,60 24.122.534,20 

31 4.605.941,05 4.959.188,82 7.720.284,36 16.916.753,00 23.405.014,30 

32   8.790.909,60 12.389.556,32 15.072.297,61 23.012.005,33 

33 7.591.193,13      10.711.556,27       15.328.381,24  16.945.415,80 22.923.211,00 

34 6.698.921,07 12.298.980,70 19.030.591,70 20.756.010,60 22.647.869,50 

35 12.536.576,04 14.660.423,56 18.009.933,01 19.969.934,49 22.547.506,83 



SUPERMERCADOS 
(continuação) 2007 2008 2009 2010 2011 

36     10.614.221,40 19.859.717,00 22.415.614,80 

37 12.857.754,22 15.612.863,61 21.664.887,83 17.550.688,96 21.751.004,07 

38 9.568.459,76 10.646.009,40 13.344.259,80 19.288.906,00 21.310.954,10 

39     2.256.696,50 5.250.181,50 21.050.101,37 

40   2.533.911,90 5.271.493,96 9.395.725,68 20.455.744,80 

41 3.360.610,26 6.338.881,87 11.518.658,52 16.318.931,52 20.395.555,72 

42 3.360.610,26 6.338.881,87 11.518.658,52 16.318.931,52 20.395.555,72 

43 9.536.498,01 13.067.109,67 17.160.928,87 19.429.219,69 19.733.309,90 

44 3.717.120,34 3.408.987,28 9.531.393,70 13.487.704,15 19.715.935,54 

45 7.808.012,99 10.992.103,13 13.090.800,71 17.009.664,50 19.459.154,65 

46 4.099.225,45 6.532.751,86 10.595.161,50 14.472.315,30 18.493.777,50 

47   2.998.080,70 6.054.258,78 11.136.037,00 18.033.336,20 

48 4.030.716,47 7.456.394,11 12.618.523,54 16.336.789,47 18.005.304,85 

49 5.028.623,35 7.874.141,85 10.467.612,55 15.586.061,28 17.668.187,08 

50 7.441.993,35 9.989.789,85 14.425.537,14 15.551.666,61 17.623.164,48 

51   7.067.189,30 10.171.686,68 15.462.620,69 17.037.516,42 

52     2.170.243,10 11.017.891,80 16.512.691,50 

53 2.997.788,60 5.595.629,61 7.361.775,95 9.892.388,84 16.329.510,50 

54 9.287.926,46 9.071.400,11 12.425.688,60 13.616.547,90 16.183.171,10 

55   7.534.656,58 8.835.919,66 13.405.865,56 16.018.642,84 

56 4.956.002,01 6.576.934,11 8.284.575,31 9.062.315,97 15.628.062,74 

57 9.605.282,81 7.650.939,39 10.288.772,35 11.977.141,58 15.379.654,41 

58 4.286.543,92 6.366.615,15 8.671.025,86 13.210.563,22 15.373.224,56 

59 6.405.135,73 7.921.894,59 9.501.232,00 13.236.253,08 14.917.974,63 

60       1.054.383,23 14.855.336,60 

61 5.508.225,07 7.724.740,46 9.718.145,86 12.455.810,41 14.421.931,40 

62 2.095.623,93 2.585.029,71 9.981.979,59 13.538.211,71 13.733.647,73 

63 9.116.500,69 9.795.455,43 11.643.510,83 12.965.856,22 13.689.306,56 

64   6.079.686,99 11.276.034,83 11.949.873,23 13.669.249,53 

65 7.061.895,19 8.616.960,40 10.608.908,63 11.881.633,66 13.559.398,87 

66       5.570.036,95 13.294.335,35 

67       10.797.344,10 12.922.163,41 

68 2.150.660,63 3.715.831,16 6.114.548,65 7.951.094,84 12.811.815,46 

69 5.382.311,68 8.266.617,16 9.338.710,84 10.797.826,15 12.740.112,43 

70       9.919.699,20 12.657.622,81 

71     8.926.335,76 9.701.482,28 12.431.052,03 

72 5.601.269,63 6.541.225,30 8.221.506,50 10.585.369,65 12.072.724,31 

73 4.365.748,21 47.234.938,60 68.382.609,40 6.459.859,87 11.841.948,25 

74   1.541.273,25 2.388.041,82 9.590.617,57 11.749.703,30 

75 8.376.211,28 8.463.586,95 8.697.128,31 10.647.808,97 11.632.621,77 

76 2.756.679,87 3.986.862,37 7.976.782,74 9.229.539,31 11.131.135,50 

77 7.996.813,63 10.095.913,05 11.110.235,48 10.747.393,59 11.109.788,18 

78 2.129.348,90 3.257.529,65 4.924.332,68 6.901.587,49 10.939.929,57 



SUPERMERCADOS 
(continuação) 2007 2008 2009 2010 2011 

79 1.313.637,13 1.411.330,52 2.515.867,41 3.941.681,83 10.925.971,80 

80   1.286.868,35 6.990.612,03 9.650.718,32 10.889.049,81 

81     4.324.345,62 7.460.428,88 10.646.350,80 

82 5.579.376,57 6.432.674,91 7.823.482,72 9.165.402,50 10.615.707,57 

83 2.390.821,70 2.435.568,08 4.616.444,51 7.329.346,14 10.546.312,04 

84 2.036.815,09 2.942.306,92 4.911.012,23 5.513.285,54 10.343.446,36 

85 3.278.821,73 6.743.943,76 9.123.143,88 9.415.663,44 10.197.924,30 

86 5.985.853,33 8.129.187,59 8.568.984,73 10.594.822,62 10.197.238,91 

87 5.049.086,23 6.162.688,52 6.584.305,33 9.223.435,24 10.047.557,63 

88   2.453.489,71 11.583.850,20 11.075.397,73 9.860.862,79 

89 1.623.499,38 2.130.444,82 3.536.972,80 7.438.696,87 9.619.521,88 

90 5.825.515,25 7.454.015,52 9.371.309,98 6.759.572,25 9.350.234,11 

91       1.461.135,20 9.296.388,64 

92     1.629.423,40 2.167.544,77 9.236.395,05 

93 3.045.437,27 3.707.006,41 4.791.479,71 7.876.312,98 9.236.228,51 

94     5.891.065,33 9.017.853,46 9.206.951,34 

95 1.026.276,22 2.118.609,98 4.778.515,51 7.342.826,39 9.168.353,66 

96 1.303.872,63   4.443.076,00 8.107.093,35 9.102.932,04 

97       2.708.758,47 9.090.619,88 

98 1.339.620,75 1.570.161,70 3.951.801,92 5.083.019,55 9.035.389,65 

99 4.306.742,33 4.571.065,34 5.451.311,38 8.299.448,06 8.954.426,03 

100     1.847.954,04 8.873.297,84 8.940.136,99 

 

 


