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INTRODUÇÃO 
 

1.1Considerações Iniciais 
 

O setor supermercadista hoje ocupa no Brasil, como em todo o mundo, um 

importante papel dentro do varejo, sendo o principal segmento dentro do auto-serviço1. 

Hoje os supermercados2 são responsáveis em prover muito mais do que somente 

aquilo que vai para a despensa e é consumido no dia a dia, provendo inclusive bens de 

consumo duráveis além de outros, expandindo sua importância dentro do orçamento 

familiar. 

A concorrência, em especial a advinda pelos supermercadistas estrangeiros tem 

trazido muitos benefícios ao setor, em especial no que se refere à sua modernização e 

no ganho de eficiência.  

No que se refere à relação com os fornecedores, conforme observaremos 

posteriormente, tornou-se mais contundente, no sentido em que passou a lhes exigir 

mais concessões e passaram também procurar outras fontes de receitas, como a venda 

de pontos extra dentro das principais lojas.  

Em relação aos ganhos operacionais, estas empresas trouxeram novas tecnologias 

de distribuição e utilização das informações já disponíveis aos supermercados e que 

não eram utilizados. Com estas informações os supermercados puderam, por exemplo, 

conhecer melhor os hábitos de consumo dos clientes e daí, por exemplo, passar a 

estimular a venda casada, prática muito comum entre os varejistas, que é a venda de 

produtos que clientes comuns, ou seja, o cliente que compra um deles tem tendência a 

comprar o outros. Há para este caso um exemplo prático que relata que as redes de 

supermercado perceberam que os clientes que compravam fraldas às sextas- feiras 

tinham o hábito também de comprar cerveja (provavelmente os pais que, a pedido das 

esposas iam ao supermercado comprar as fraldas dos filhos e aproveitavam para 

comprar o estoque de cerveja para o fim de semana). Com esta informação os 

 
1 Auto-Serviço, segundo o decreto lei 7.208 de13 de novembro de 1968, pode ser definido como “sistema 
de vendas em que o consumidor realiza por si mesmo, a escolha e provisão dos produtos efetuando o 
pagamento ao sair”. 
2 Já Supermercado de acordo com o decreto lei 7.208 de13 de novembro de 1968, pode ser definido 
como: “estabelecimento comercial varejista explorado por uma única pessoa física ou jurídica, que 
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supermercados passaram a, especificamente às sextas-feiras, colocar a seção de 

fraldas perto da seção de cervejas. ( ABRASNET) 

Há ainda muitos outros exemplos de utilização da informação pelas grandes 

redes supermercadistas como é o exemplo do EDI3 - (Eletronic Data Interchange – 

coordenação sistemática entre fornecedores e consumidores através de informações 

sistematizadas), que analisa as vendas de cada loja, seus estoques e o estoque do 

Centro de Distribuição e a partir daí passam os pedidos das lojas para o Centro de 

Distribuição (CDs) automaticamente e dos CDs para os fornecedores sem qualquer 

interferência do homem no processo diminuindo o risco de falha e agilizando o 

processo. 

Esta evolução possibilita fazer com que a operação se torne mais barata e mais 

satisfatória para o cliente, gerando em um primeiro momento maior satisfação para os 

usuários destes serviços.  

O problema acontece quando esta concorrência começa a diminuir em função da 

concentração de mercado. Quando as grandes redes atingem um tamanho em que a 

concorrência se torna desleal, começam os problemas para o mercado, representado 

pelos fornecedores, concorrentes e clientes. 

O fornecedor começa a ser pressionado pela rede visto que, por ser detentor de 

boa parte do mercado, é difícil para o fornecedor ficar fora de suas prateleiras mesmo 

que a comercialização em si não seja vantajosa financeiramente. Sabedor disso, a rede 

supermercadista força o fornecedor a se submeter a regras de contrato em que o único 

beneficiado é o supermercadista. 

Para os concorrentes fica praticamente impossível conseguir os mesmos 

patamares de negociação com os fornecedores pelos motivos acima expostos que 

procura inclusive compensar as perdas que teve com o grande nas negociações com o 

menor.  

O que ocorre é o seguinte: o fornecedor, precisando de espaço de gôndola para 

poder tornar sua marca forte aceita trabalhar com margens próximas de zero e às vezes 

 
adotando o sistema de auto-serviço expõe e vende no mesmo local, permanentemente, gêneros 
alimentícios e outras utilidades da vida domestica”. 
3 EDI: Eletronic Data Interchange – Coordenação sistemática entre fornecedores e consumidores através 
de informações sistematizadas, que tem por finalidade observar o maior nível de eficiência na cadeia 
produtiva. 
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até negativas nos maiores, mas sabendo que o espaço nas lojas ofertado para ele irá 

fortalecer sua marca e o cliente passará a demandar mais do produto tanto nas grandes 

lojas de onde provavelmente o fornecedor não conseguirá de trabalhar com margens 

apertadas e procurará compensar nas pequenas redes que não terão condições desta 

forma de trabalhar com preços competitivos no mercado. 

 Em momento posterior, quando os pequenos concorrentes já estiverem em 

dificuldades, quem perderá será o cliente que irá depender das grandes redes que 

poderão lhes imprimir preços e condições da forma que entenderem, pois a 

concorrência estará fragilizada. 

 Este fenômeno começa a ocorrer no Brasil na medida em que a concentração de 

mercado tem crescido vertiginosamente e os que mais sofrem até agora são 

fornecedores e concorrentes.  

 Não se verificaram ainda malefícios para os clientes visto que a concorrência 

ainda é bastante acirrada entre as redes existentes. No entanto, a cada vez que o 

mercado se torna mais restrito a poucos empresários, mais se dá chances a que 

ocorram acordos entre eles formando cartéis, dentro de um possível oligopólio. 

Como podemos, em 1994 as cinco maiores redes eram responsáveis por 23% do 

setor. Já em 1998, foram responsáveis por 33%. Segundo (AGUIAR E SILVA, 2002), 

esta tendência parece ter continuado nos últimos anos.  

O número de lojas no Brasil também tem crescido bastante nos últimos anos. Em 

1991, segundo a ACNielsen, eram 14.700 lojas, já em 2001, tem-se levantadas pelo 

censo da mesma empresa o numero de 29.600 lojas, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Número de lojas de Hiper e supermercados e número de lojas 
automatizadas no, Brasil, período 1990-*2001 

Tipo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Hiper 14.200 14.700 15.900 16.600 17.000 19.900 20.700 21.200 21.800 24.100 24.900 29.600 

Lojas 

Autom.1 

--- 15 41 92 203 504 1.654 2.036 2.724 2.916 3.140 3.174 

Fonte: ABRAS (2002) 
1 Censo ACNielsen (base 3.574 lojas) 
--- Não se aplica 
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Como se pode ver, nos anos 1990 e início dos anos 2000, há um aumento 

expressivo não somente no número de lojas no país, mas também no nível de 

informatização,(conforme a tabela 1, onde vemos o crescimento no número de lojas 

automatizadas a partir de 1991, onde eram 5 no pais, até 2001, onde já representam 

3.174 lojas)  tão importante para o gerenciamento de um setor que depende de 

informações para se ter ganhos de produtividade. 

 

1.2 A importância do problema. 
 

O estudo do problema se torna importante para analisar em que medida estas 

mudanças têm influenciado a sociedade como um todo.  

Este assunto sempre será importante também pela importância que o mercado de 

auto-serviço tomou dentro do PIB brasileiro conforme podemos perceber a seguir: 

 Podemos verificar na tabela 2 a importância do setor de auto-serviços para a 

composição do PIB em termos nacionais. 

 

Tabela 2 – Participação do faturamento do setor auto-serviços sobre o PIB, no 
Brasil, período 1995 - 2001 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Transformação do PIB a 
preços de 2002. 1 

87 89 92 92 93 97 98 

Part. Percentual sobre o 
PIB. 2 

6,6 6,2 6,0 6,1 6,0 6,2 6,2 

1 Índice baseado em séries históricas, PIB nominal (IPEADATA, 2004) 
ABRASNET (2003) 

 

Vemos assim na tabela 2, que este setor em si representa em torno de 6% do PIB 

de nosso país, sendo também uns dos principais empregadores. 

Com estas mudanças, pode-se ter dois argumentos: ou está havendo um aumento 

na eficiência econômica, ou então uma possibilidade de abuso do poder econômico. 

Deve-se acompanhar atentamente até que ponto estas mudanças podem trazer danos 

irreparáveis à sociedade.Este problema tem preocupado em especial os órgãos de 

defesa do consumidor brasileiros, os concorrentes que não estão participando desta 
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concentração como grandes concorrentes e os fornecedores, que tem cada dia mais se 

indagado e questionado o quanto seria bom tal grau de concentração para os seus 

negócios e sua capacidade de negociação. 

Cada um com um motivo diferente, mas que defendem a mesma causa final: a 

garantia da concorrência no mercado. Esta é a única que pode realmente defender o 

mercado e fazer com que haja um equilíbrio. 

Em Fortaleza, esta análise recai sobre a distribuição do mercado e como as redes 

locais têm se unido para combater as maiores redes do país que atuam neste Estado 

como Pão de Açúcar e Bompreço. Devemos analisar quais os principais motivos de 

estarem conseguindo sobreviver neste mercado e daí podermos sugerir caminhos para 

a sua sobrevivência. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral. 
 

O objetivo principal deste trabalho é analisar como vem se concentrando o setor 

supermercadista no Brasil e especificamente em Fortaleza e analisar como as redes 

locais têm se destacado e podem crescer dentro deste mercado. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
 

• Caracterizar como tem se desenvolvido o setor supermercadista no Brasil. 
 
• Analisar a concentração de mercado que vem crescendo. 

 
• Identificar o por quê do crescimento das redes locais em Fortaleza. 

 
• Propor caminhos para as pequenas redes continuarem a sobreviver e a se 

destacar neste mercado. 
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1.4 Hipótese. 
 

“A concentração de mercado tal qual está ocorrendo hoje no mercado 

brasileiro é prejudicial para todos os participantes do mercado: fornecedores, 

concorrentes e consumidores.”. 

 

2. Metodologia. 
 

2.1 Marco Teórico 
 

Para analisarmos o setor supermercadista no Brasil e em Fortaleza nos 

utilizaremos a Teoria da Organização Industrial e do Modelo Estrutura-Conduta-

Desempenho (E-C-D). 

A Partir dos postulados da teoria microeconômica sobre mercados Mason (1939) 

desenvolveu as bases da Teoria da organização Industrial que posteriormente foram 

estudadas e aprofundadas por Bain(1968) dando ênfase ao papel das condutas 

empresariais e posteriormente a relevância desta para o desempenho de mercado 

através do modelo que ficou conhecido como Estrutura-Conduta –Desempenho (E-C-

D). 

Na forma linear, o Modelo E-C-D pode ser representado da seguinte forma: 

 

Estrutura    →    Conduta    →    Desempenho 

 

Este modelo pode ser visto em Martin (1993), e cada um destes elementos é 

formado por algumas variáveis. 

Segundo Martin (1993) entre os principais fatores de análise da Estrutura 

podemos destacar, o grau de diferenciação do produto, o número e a participação 

relativa de compradores e vendedores no mercado e as condições de entrada no 

mercado. 

Sendo que, o grau de diferenciação do produto, pode afetar o poder de mercado 

das empresas devido à ausência de substitutos próximos, permitindo com que as 

empresas que consigam diferenciar seus produtos em relação as seus concorrentes 
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consiga colocar no mercado preços com uma margem de lucro acima da margem de 

mercado, ou pode estar aproveitando-se temporariamente de uma demanda com 

característica inelástica.  

Em relação ao número e participação relativa de compradores e vendedores no 

mercado, as estruturas podem variar entre a competição perfeita, em que haveria um 

número infinito de firmas, e o monopólio como caso extremo, em que haveria apenas 

uma firma no mercado. 

Quanto às condições de entrada no mercado, o enfoque seria dado pela a 

questão de barreiras a entrada de novas concorrentes neste mercado, e esta tem um 

papel crucial no modelo de Estrutura – Conduta – Desempenho, pois para a análise da 

estrutura das firmas no mercado como as questões que envolvem restrições legais, leis 

de patentes, economias de escala têm um importante papel em definir o tipo de 

empresa que atua no mercado e qual o preço praticado pela mesma. 

Já a Conduta de acordo com Martin (1993) pode ser vista pelo lado da estratégia 

e seus principais componentes seriam: pesquisa e desenvolvimento, propaganda, 

cooperação e comportamento estratégico. 

O componente de pesquisa e desenvolvimento desempenha um papel primordial 

sobre as estratégias das firmas, pois dependendo do grau de comprometimento deste 

componente que uma firma tenha ao investir o mesmo pode ter vários efeitos sobre o 

seu desempenho econômico, dependendo da forma de atuação eles podem tanto 

beneficiar a sociedade como a firma em particular pode aumentar o seu poder de 

mercado, pois ao estarem investindo mais em P&D estão criando barreiras à entrada a 

seus concorrentes e de outro lado beneficiando a sociedade com produtos de qualidade 

melhor. Enquanto a propaganda atua como um elemento agregador e diferenciador da 

marca no mercado, de um lado inibindo a entrada de novos concorrentes enquanto ao 

mesmo tempo promove a sua marca. 

Por outro lado, a cooperação pode ter dois efeitos distintos. O primeiro seria o de 

proteger algumas firmas da concorrência de outras com maiores poder de mercado e a 

possibilidade das mesmas se manterem no mercado, no entanto, também permitir que 

as firmas de combinarem preços e quantidades de produto a serem lançadas no 

mercado criando assim um poder de monopólio artificial que pode ser prejudicial aos 

consumidores, pois os mesmos passam a não deter o poder sobre o controle de preços, 
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e o sucesso ou fracasso da cooperação varia segundo o incentivo que cada uma tem 

para não quebrar o acordo, e o objetivo último da cooperação para as firmas é a 

maximização conjunta dos lucros. 

Quanto ao último componente, o comportamento estratégico, consiste nas 

estratégias adotadas pelas firmas estabelecidas num mercado visando desencorajar a 

entrada de concorrentes. A estratégia consiste em sinalizar, aos ingressantes, no 

sentido de que haveria baixa lucratividade após a entrada. 

Em relação ao desempenho Carlton e Perloff (1999) o definem como os 

benefícios que o consumidor pode adquirir dado o sucesso da industria e seus 

principais componentes. De acordo com Martin (1993) esses componentes são: 

lucratividade, eficiência e progressividade. 

Segundo Amin (2003) em competição perfeita, o preço seria igual ao custo 

marginal e a taxa de lucro das firmas seria igual, no longo prazo, à taxa normal de 

retorno (livre de risco) do mercado. Este resultado seria garantido pela liberdade de 

entrada e pela saída sem custos irrecuperáveis, ou seja, caso os lucros fossem 

excessivos, haveria entrada no mercado, aumento de oferta e redução de preços e 

lucros, ao passo que, diante de prejuízos, haveria saída do mercado, redução de oferta 

e aumento de preços e lucros. Num contexto de mercados imperfeitamente 

competitivos, esse processo não ocorreria, havendo lucros econômicos, mesmo no 

longo prazo. 

Quanto à questão da eficiência podemos ter a eficiência técnica e a eficiência 

alocativa. A eficiência técnica dia respeito à forma de como se produzir ao menor custo 

possível, já a eficiência alocativa diz respeito à quantidade ótima que se deve produzir 

para igualar receita marginal ao custo marginal. 

De acordo com Martin (1993), progressividade refere-se à taxa de progresso 

tecnológico incorporado à atividade. 

A sistematização dos principais componentes do  modelo E-C-D pode ser vista 

no Quadro 1 sem levar em consideração as relações de causa e efeito entre as 

variáveis (Martin,1993). 
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Quadro 1: Componentes básicos do modelo E-C-D  

ESTRUTURA CONDUTA DESEMPENHO
Número e tamanho relativo de compradores e vendedores. Cooperação Taxa de Lucro

Diferenciação de Produtos Comportamento Estratégico Eficiência 
Condições de Entrada Propaganda Progressividade

Integração Vertical Pesquisa e Desenvolvimento   
Fonte: Martin (1993) e Carlton e Perloff (1999) 

 

Em relação ao modelo E-C-D para verificarmos as relações de causa e efeito 

entre os componentes adotaremos uma modelagem mais realista na qual as relações 

entre o modelo E-C-D não se dão de forma estritamente linear que também é proposta 

por Martin (1993), baseado em Philips (1974). 

Segundo este modelo, em forma interativa, além do sentido de causalidade 

predominante, da estrutura para a conduta e desta para o desempenho, há também 

relações de realimentação entre os componentes do modelo. 

Segundo Martin (1993) os principais pontos a serem destacados na forma 

interativa do modelo são: 

 

a) Os componentes da estrutura de mercado determinam a conduta e estes, por sua 

vez, também afetam a estrutura; 

b) De forma conjunta, estrutura e conduta afetarão o desempenho do mercado ou setor 

analisado; 

c) Estratégias da conduta como promoções, propaganda, táticas de venda, entre 

outras, afetam a demanda e esta, junto com o nível tecnológico, afetam a estrutura 

de mercado; 

d) Dependendo da taxa de lucro na atividade, esta pode induzir a entrada ou a saída de 

firmas, modificando a estrutura de mercado; 

e) O desenvolvimento tecnológico, componente do desempenho, afeta a tecnologia e, 

por sua vez, a estrutura. 

 

2.2 Marco Empírico 
 

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), baseado no 

Decreto de Lei Nº 7.208 de 13 de novembro de 1968, um Supermercado legalmente 



constituído pode ser definido como: ”estabelecimento comercial varejista explorado por 

uma única pessoa física ou jurídica, que adotando o sistema de auto-serviço expõe e 

vende no mesmo local, permanentemente, gêneros alimentícios e outras utilidades da 

vida domestica”. Na mesma Lei, define o auto-serviço como: “sistema de vendas em 

que o consumidor realiza por si mesmo, a escolha e provisão dos produtos, efetuando o 

pagamento ao sair” (Artigo 1º, parágrafos 1 e 2) (Cyrillo, 1987). 

Segundo Cyrillo (1987) a diferença entre auto-serviços e supermercados e dada 

pelo numero de check-outs (ck) existentes na loja. 

No entanto, pelo critério da ABRAS/ACNielsen, o auto serviço é definido pela 

existência de, no mínimo, um check-out4, enquanto a categoria supermercado é 

definida pela existência de dois ou mais check-outs. 

Neste trabalho buscaremos analisar dentro da teoria da organização industrial no 

modelo E-C-D principalmente a parte de Estrutura do modelo e como se dá a dinâmica 

de competição dentro do setor supermercadista brasileiro. Dentre as variáveis de 

Estrutura vale ressaltar as medidas de concentração, as taxas de fusões e aquisições 

ocorridas na década de 1990, e a analise de turnover, ou seja, a analise das trocas de 

posições no ranking entre as firmas. Os outros elementos do modelo E-C-D não serão 

aprofundados neste trabalho. 

Para estudarmos a concentração de mercado, poderia se utilizar as funções 

abaixo, no entanto, não teremos como utiliza-las devido à escassez de dados precisos. 

As Razões de Concentração (CRK) e o Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI). A 

CRK pode ser definida como a parcela de mercado de um determinado numero de 

firmas (k); por exemplo, a CR3 refere-se à parcela de mercado das três maiores firmas 

e para o cálculo da CRk geralmente é escolhido o valor das vendas ou o faturamento 

liquido. 

A CRk pode ser calculada pela seguinte equação:  

∑
=

=
k

i
iSCRk

1

                                                                                                          (1) 

 

Sendo Si a parcela de mercado da firma ‘i’  
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44 Caixas de pagamento alocado na saída do estabelecimento comercial. 



‘i’ varia de 1  

K representa o numero de firmas escolhidas 

Os resultados podem ser interpretados da seguinte forma: quanto maior o 

resultado significa que está ocorrendo concentração neste mercado ou setor, ou seja, 

mostra como as parcelas de mercado estão distribuídas entre as firmas e seu resultado 

pode ser expresso em termos percentuais. 

O índice HHI nos fornece informações para avaliarmos o grau de concentração 

de um setor. Este índice é calculado pela soma dos quadrados das parcelas de 

mercado de cada firma, em determinada industria ou setor, de acordo com a seguinte 

equação: 

 

 

∑
=

=
N

i
iSHHI

1

2                                                                                                                      (2) 

 

Onde N é o numero total de firmas do setor 

Si é a parcela de mercado da firma ‘i’ 

 ‘i’ varia de 1 ate N 

 

A analise do HHI dá-se da seguinte maneira: quanto mais próximo de 1 (um) o 

resultado indicará um maior grau de concentração para um reduzido numero de 

empresas. 

O resultado do HHI permite fazer comparação do grau de concentração entre 

diferentes setores ou industrias, e também estabelecer relações entre estas e o número 

de firmas (N*) que atenderiam ao mercado, e N* pode ser encontrada da seguinte 

forma: 

HHI
N 1* =                                                                                                                        (3) 

 

A variação dos resultados de N*, nos dá uma aproximação de como está o 

comportamento de mercado em termos de concentração. 
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Para analisarmos a dinâmica da competição uma ferramenta útil aqui utilizada é 

a análise de turnover. Segundo Hymer e Pashigian (1962) turnover consiste na 

mudança das posições das empresas, em determinado ranking, dentro de um dado 

período. Para isto, faremos uso da metodologia de Joscow (1960) que nos permite 

operacionalizar a teoria proposta por Hymer e Pashigian (1962). 

 

Em uma análise mais profunda deste assunto, poderia se utilizar estes índices 

para análises mais precisas. 

 

3- O Mercado de Auto-Serviço no Brasil e em Fortaleza 
 
3.1 Histórico do Setor de Auto - Serviço no Brasil e no Ceará. 
 

 O setor supermercadista5 começou a se desenvolver no Brasil a partir da década 

de mil novecentos e cinqüenta (CYRILLO, 1987), tendo como seu principal período de 

crescimento a década de mil novecentos e setenta. 

 Este mercado, assim como os demais setores importantes da economia no país, 

era formado por concorrentes nacionais, devido ao fechamento deste mercado aos 

possíveis concorrentes estrangeiros. 

 Em 1979, ocorre a primeira operação de transferência de controle de lojas locais 

para redes nacionais. Esta rede foi totalmente arrendada para a CBD - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (Rede Pão de Açúcar). 

 Nesta época surgiram outras redes locais fortes, tais como ROMCY 

SUPERMERCADOS e MERCADINHO SÃO LUIZ. Estas redes tinham também os seus 

controles locais e hoje estas redes estão da seguinte forma: 

 ROMCY6 - Foi à falência. Esta rede de lojas introduziu muitas novidades no 

mercado cearense, como a venda com o cartão do supermercado, a primeira forma de 

 
5 No Ceará, o início do auto – serviço se deu em 1962, com o Sr. Francisco Eudes Ximenes através da 
colocação de quatro caminhões em locais de grande fluxo de pessoas na cidade como feiras livres, 
praças carregados de produtos alimentícios de primeira necessidade, com preços competitivos e com 
escada de acesso que, com uma radiadora convidava as pessoas a subirem e se abastecerem dos 
produtos oferecidos com as vantagens de faze-lo de modo prático e econômico em um só lugar. Com o 
sucesso deste empreendimento, em pouco tempo, este empreendedor transforma parte de seu atacado 
na Rua Governador Sampaio (famosa rua de comércio) em varejo, assim nasce o primeiro supermercado 
da cidade. Em 1970, este empresário já detinha 14 lojas. 
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financiar o cliente, onde até então era um mercado de vendas exclusivamente a vista 

ou a prazo, onde as pessoas tinham suas contas controladas em uma relação de 

confiança. 

 

 HIPERMERCANTIL - Continua a existir com seis lojas, não é hoje ligado a 

nenhuma rede supermercadista local. 

 Esta rede supermercadista teve seu apogeu no início dos anos 90, momento em 

que teve boa parte de suas lojas vendidas para a rede Pão de Açúcar e após este 

momento continua sobrevivendo neste mercado sem qualquer associação a outras 

redes e com certa dificuldade. Tanto a Rede Francesa Carrefour como o Pão de Açúcar 

vem desde o fim da década de 1990 tentando com os sócios desta rede um processo 

de fusão de capital ou compra, porém até o presente momento os sócios não 

demonstraram nenhum interesse por ambas as propostas. 

 

 MERC. SÃO LUIZ - Assim como o HIPERMERCANTIL, em 1997 vendeu 

dezesseis de suas lojas para o Pão de Açúcar7, ficando com ainda seis lojas à época e 

se desenvolvendo novamente, hoje com nove lojas e participando da maior Central de 

Negócios do Ceará, a SUPER REDE, a qual possui em funcionamento oito lojas de 

tamanho médio trabalhando especificamente o nicho de lojas menores em que há um 

tratamento pessoal ao cliente. Esta é uma forma de diferenciação que pode ser uma 

das saídas para as pequenas e médias redes dadas a dificuldade das grandes em 

conseguir trabalhar com este tipo de atendimento. 

 Estas lojas já ofereciam comodidades de pagamento via cartão da empresa para 

os clientes, variedade de itens, etc. No entanto, à época, não ofereciam comodidades 

tais como ar – condicionado, que chegou ao Ceará por meio da primeira loja do Pão de 

 
 
6 Segundo o Sr. Julio Moreira, diretor- presidente do Grupo ALTEZA, uma das razões que levou esta rede 
à bancarrota foi exatamente à falta de recursos para manter esta carteira de crédito e, em especial, a má 
gestão de crédito. 
7 Segundo o representante comercial da ADM, Sr. João Santana,  há mais de trinta sendo fornecedor das 
grandes redes supermercadistas, as lojas antes da entrada dos concorrentes nacionais eram muitos 
boas, de vanguarda e ainda hoje comportam grandes lojas na cidade como HIPER BOMPREÇO na Av. 
Eng. Santana Junior e EXTRA MONTESE (ambas anteriormente ROMCY) e HIPER MERCANTIL da Av. 
Barão de Studart (pertencente à mesma rede antes de ser vendida para o CBD) sendo até hoje 
consideradas lojas muito eficientes e com boa logística de movimentação de mercadorias e clientes.  
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Açúcar, localizada no também primeiro shopping center de Fortaleza, o Center Um,. A 

rede Pão de açúcar, à época, trabalhava tal qual uma franquia, onde emprestava seu 

nome aos supermercadistas que trabalhassem dentro de alguns padrões pré – 

estabelecidos. 

 Podemos argumentar pelo exposto acima que a entrada das redes 

supermercadistas internacionais, trouxe mais benefícios ao setor do que prejuízos. O 

que deve ser garantido é que a concorrência se mantenha. 

 

3.2 A entrada dos “estrangeiros”. 
 

 A partir de 1991, com a abertura comercial brasileira para os produtos 

importados em vários setores, viabilizaram investimentos externos no setor 

supermercadista, até então, bastante carente em nosso país, caracterizado por maior 

demanda do que oferta, gerando um alto grau de aceitação pelos clientes do que lhes 

era oferecido. 

 O mercado de auto-serviço no país em 2001 estava dividido conforme podemos 

observar no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Bandeiras das maiores empresas de supermercados no Brasil 

Empresa Capital de Origem Bandeiras 

Carrefour França Carrefour, RDC, STOC, Champion 

CDB Brasil-França Extra, Pão de Açúcar, Barateiro e Eletro 

SENDAS Brasil Sendas, Bom Marche e Mais em Conta! 

SONAE Portugal Big, Cândia, Mercadorama, Nacional e Maxx! 

Jerônimo Martins Portugal Sé Supermercados. 

Wal Mart EUA Wal Mart, Todo dia, Sam’s Club. 
Fonte: SUPERHIPER (2000;2001) 

 

 Como podemos ver no quadro acima, o mercado atualmente é dominado por 

empresas de capital externo, existindo hoje somente a SENDAS que é detida por 
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capital nacional e que em março de 2003 já anuncia que, “não está à venda, mas a um 

preço irrecusável” poderia ser vendida (ABRASNET). 
 Atualmente não ocorreram grandes mudanças no mercado nacional onde o 

BOMPREÇO, que pertencia à rede holandesa AHOLD, foi vendido para o WAL MART, 

maior rede mundial de auto-serviço e que ainda deverá produzir seus efeitos no 

mercado nos próximos meses. 

 A rede WAL MART é hoje a maior empresa em faturamento do mundo, com 

faturamento anual maior do que o PIB brasileiro (Censo 2001/2002 – ACNielsen). As 

implicações para a sua entrada mais forte no mercado nacional podem representar 

pólos bastante diferentes: 

 

- A primeira possibilidade que se levanta para esta entrada é a de um ganho 

operacional bastante expressivo visto que esta empresa cresceu em todo o mundo 

devido a sua logística que hoje é copiada não somente por empresas do setor de 

auto-serviço, mas por empresas de todos os setores. 

- A segunda possibilidade levantada é em relação aos fornecedores. Vêem-se duas 

possibilidades, ou passam a pressionar mais os fornecedores, ou poderão servir 

como uma válvula de escape para os fornecedores que hoje dependem 

basicamente de um grande fornecedor. 

- A terceira possibilidade é que esta grande rede mundial possa utilizar de todo o seu 

poder econômico para fazer concorrência predatória. 

 

 Com a entrada das redes supermercadistas de capital externo, as redes 

nacionais tiveram que se adaptar a esta nova forma de trabalhar, unir-se a eles ou até 

mesmo ser vendidas, como ocorreu na maior parte dos casos, em especial no Ceará 

como vimos acima. 

 Como forma de entrar mais rapidamente no mercado nacional, as redes 

supermercadistas de capital externo utilizaram com uma estratégia agressiva de 

compra de redes nacionais, gerando um aumento no valor destas empresas. 

 No entanto, a avaliação feita por estas companhias, à época, era de que esta 

seria a única forma de crescer visto que o país demandava expansão rápida dada o 

crescimento então esperado para os próximos anos. Posteriormente, o país passou por 
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períodos de estagnação desde o início da década de mil novecentos e noventa, 

tornando os investimentos bem menos atrativos. 

 Segundo a Associação Cearense de Supermercados, a análise que se faz hoje 

dos investidores internacionais os quais vem para o Brasil é outra. Estes investidores, 

não tendo mais como crescer nos mercados maduros de onde vem, procuram crescer 

nos ditos países em desenvolvimento. 

 Ainda de acordo com a a Associação Cearense de Supermercados o maior erro 

cometido pelas redes supermercadistas estrangeiras ao entrarem no Brasil, assim como 

são relatados casos em todo o mundo, foi tentar imprimir sua cultura nos países em que 

estavam se iniciando8.  

 

3.3 O Processo de Concentração do Mercado de Auto-Serviço. 
  

 Com a entrada de grandes concorrentes no mercado nacional, a concentração 

deste mercado se tornou mais forte, trazendo riscos à concorrência e à população 

enquanto consumidores. Conforme veremos a seguir, este processo ocorreu em 

especial via fusões e aquisições feitas em especial pelas empresas que detém recursos 

de investidores estrangeiros. 

 Na tabela 3 podemos ver o número de aquisições realizadas por cada uma das 

redes no período de 1989-2002, segundo dados da ABRAS (Associação Brasileira de 

Supermercados): 

 Podemos ver na tabela 3 as principais redes do país são também as que mais 

fizeram fusões/aquisições, vemos também que as não se restringem a estas empresas. 

 

Tabela 3 – Número de fusões e aquisições de supermercados por empresa   
adquirente, período 1989 - 2002 

Ranking 2001 Empresa No. De Fusões 

1 Pão de Açúcar 28 

2 Carrefour 19 

                                                 
8Podemos citar 2 casos sobre a Wal – Mart: o primeiro em sua entrada na Tailândia onde teve 
dificuldades no início de trabalhar o mercado de peixes na região visto que para esta cultura é comum a 
colocação de peixes vivos na área de circulação da loja, algo que seria impensável nos Estados Unidos. 
No Brasil esta mesma rede ao abrir sua primeira loja fez na primeira semana uma promoção de tacos de 
golpe, produto que tem mercado muito restrito neste país diferentemente dos Estados Unidos. 
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3 SONAE 11 

NR Zona Sul 7 

NR Royal Ahold 5 

74 ABC Alimentos 5 

4 Bompreço – Royal Ahold 5 

7 Jerônimo Martins 4 

9 G. Barbosa 3 

11 Irmãos Bretas 3 

NR Nacional 3 

61 Bonanza Super 2 

5 Casas Sendas 2 

15 DMA Dist. S/A 2 

140 Flatel 2 

14 Sonda 2 

NR Superm. Mambo 2 

113 Unicompra Super 2 

... Outras Empresas(1 fusão/empresa) 46 
Fonte: ABRAS, IHC (2003) 
Obs: NR Não há registro no Ranking 
         ... Não aplica 
 

 Os três maiores concorrentes são também os líderes em Fusões e Aquisições no 

setor. Isto demonstra o quão agudo é este processo. Destes três maiores somente a 

SENDAS não tem capital estrangeiro. 

 Entre 1997-2002, houve somente uma aquisição no mercado cearense, que foi 

da rede de supermercados São Luís pelo Pão de Açúcar que, no entanto, não comprou 

sua marca nem impôs o fim à marca. Na verdade, o que foi adquirido foram os pontos 

de venda desta rede, considerados bons para os interesses da rede Pão de Açúcar. 
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 Vejamos na tabela 4 a distribuição do mercado norte/nordeste segundo dados da 

ABRASNET em 2002. A tabela mostra o ranking das 10 maiores empresas de 

supermercados segundo faturamento bruto, através do calculo localização x loja9. 
 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Ranking regional, dez maiores empresas de supermercados no Brasil, 
segundo Estado - Sede, período 2002 
Empresa Cidade Sede Estado Região Classif. 

Brasil 
Classif. 
Região 

Classif. 
Estado 

Bompreço Recife PE NO/NE 3 1 1 

G. Barbosa N. S. do 

Socorro 

SE NO/NE 8 2 1 

Líder Belém PA NO/NE 13 3 1 

EBAL Salvador BA NO/NE 20 5 1 

Yamada Belém PA NO/NE 19 4 2 

Nordestão Natal RN NO/NE 25 7 1 

Carvalho e 

Fernandes 

Teresina PI NO/NE 24 6 1 

Lusitana São Luís MA NO/NE 54 10 1 

Nazaré Belém PA NO/NE 30 8 3 

Formosa Belém PA NO/NE 31 9 4 
FONTE: ABRASNET(2003) 
 

 Como se pode ver, há redes locais e nacionais nesta tabela. No Nordeste há 

uma mescla entre redes locais fortes, que cada vez tem mais tendência a serem 

vendidas, a exemplo do que ocorreu com Lusitana a qual foi vendida para o Bompreço, 

para redes maiores e estrangeiras. 

 Sobre o mercado de Fortaleza, é interessante notar que não se vê nesta tabela 

qualquer das redes locais da cidade, denotando que não há concentração quando se 

                                                 
9 A formula de cálculo para o Ranking regional pode ser melhor observada na parte metodológica pelo cálculo de 
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fala de redes locais. No entanto, quando se inclui redes nacionais, temos o Pão de 

Açúcar com 23 lojas na cidade, enquanto o 2o lugar, o Mercadinho São Luís, tem 

apenas 8 lojas e em tamanhos menores do que as do Pão de Açúcar. 

 O mercado de Fortaleza é caracterizado por pequenas redes que, isoladamente 

detém somente em torno de 3 lojas cada e que se uniram na forma de associações 

para poderem fazer frente às grandes redes nacionais.  

 Estas redes funcionam, conforme veremos à frente, utilizando sinergia para 

conseguir reduzir os custos. 
 

Tabela 5 – As vinte maiores empresas e os estados brasileiros onde atuam desde 
2000 
Empresa Estados TOTAL 

Carrefour AM, DF, ES, GO, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ RN, 

RS, SC e SP. 

15 

CBD BA, CE, DF, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ e SP. 11 

Bompreço AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE. 9 

SONAE PA, RS, SC, SP 4 

Casas Sendas MG, RJ 2 

Wal Mart MG, RJ, SP, PR. 4 

Gerônimo Martins SP 1 

Companhia Zaffari RS 1 

G. Barbosa BA, SE 2 

Coop. de Consumo SP 1 

Irmãos Bretãs MG 1 

Angeloni SC 1 

Líder Supermercados PA 1 

Sonda SP 1 

DMA Dist. MG 1 

Mundial RJ 1 

Condor SuperCenter PR 1 

D’avó Superm. SP 1 

                                                                                                                                                              
razões de concentração, CRk. 
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Y. Yamada S.A. PA 1 

Sup. Bahamas MG 1 
Fonte : SUPERHIPER (2001) 

 

 Como se pode observar na tabela 5, as grandes redes ainda não estão 

presentes em todos os estados brasileiros, tendo muitos novos mercados a explorar. 

Pode-se notar também que no estado do Ceará concentra-se apenas 2 das 20 maiores 

redes nacionais de supermercados. Isto é um dado preocupante, pois mostra que, mais 

importante do que os dados de concentração nacional são os dados de concentração 

regional, visto que há uma distribuição de área entre os maiores. 

 

3.4 As Novas Regras Trazidas ao Mercado Pelas Grandes Redes. 
 

Os estrangeiros trouxeram novas regras a este mercado, em especial no que se 

refere à negociação com os fornecedores. Foram introduzidos, por exemplo, os 

Contratos de Fornecimento, visando gerar maior eficiência na distribuição, desde a 

produção até o consumidor final criando uma série de vantagens, conforme se passa a 

explicar nos itens abaixo: 

 

3.4.1 EDI (Transferência Eletrônica de Dados) 

 

Serve para que os sistemas de informática dos contratantes “conversem” trocando 

dados e passando automaticamente os pedidos de acordo com os dados de estoque e 

giro da rede supermercadista. Segundo a Associação Cearense de Supermercados, 

estes sistemas não trazem vantagens para a operação visto que na maioria dos casos 

a negociação continua sendo pessoal e apenas a transmissão é feita por este sistema. 

 

3.4.2 LOGÍSTICA 

 

Segundo informações da Associação Cearense de Supermercados, com o 

crescimento das redes supermercadistas, estas passaram a trabalhar com Centros de 
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Distribuição com fins de facilitar a operação com as mercadorias e, como conseqüência, 

diminuir os custos de logística.  

 Dessa forma, os fornecedores passaram a não mais fazer as entregas loja a loja 

e sim do Centro de Distribuição, sendo a rede responsável pela distribuição nas lojas. 

 A redução de custos se dá em especial devido à agregação de produtos de 

vários fornecedores em um mesmo caminhão que vá a uma loja fazer as entregas. 

Dessa forma, diminui-se a quantidade de caminhões que se dirigem às lojas, muitas 

delas em locais de difícil acesso.  

 

3.4.3 ADICIONAL DE NÃO- TROCA 

 

 Ainda segundo a Associação Cearense de Supermercados, as redes 

supermercadistas, com a melhoria de seus sistemas de informação, passaram a ter 

melhor gerência de seus estoques, inclusive no que se refere a vencimento dos 

produtos. Com isso, passaram a cobrar do fornecedor um percentual do faturamento 

para que garanta a ele que não solicitará troca de produtos por qualquer motivo, em 

especial vencimento . 
 

3.4.4 VENDA DE PONTOS EXTRAS. 

 

A Associação Cearense de Supermercados informa que este artifício é utilizado 

para que os fornecedores tenham seus produtos expostos nas melhores localizações 

das maiores lojas, estes têm que pagar. Ou seja, para que a empresa tenha pontas de 

gôndola (finais dos corredores onde estão os produtos e que geralmente ficam 

próximos aos corredores dos supermercados), onde a venda dos produtos, em geral é 

maior devido à compra por “impulso”, este deve pagar ao supermercado. 

 A maior parte dos contratos de fornecimento já vem com um item de desconto 

sobre o faturamento estipulando um mínimo que o fornecedor deve investir sobre o seu 

faturamento neste tipo de promoção. 

 Vê-se, então, que as redes supermercadistas conseguiram ganhar em dois 

aspectos : no ganho em sua operação, por conseguir gerir melhor seu negócio, e ainda 

cobrar dos fornecedores por estas melhorias. 
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 No início, estas novas regras trouxeram muitos ganhos para as redes, pois os 

fornecedores ainda não haviam conseguido embutir em seus preços tais despesas. No 

entanto, com o passar do tempo, estes passaram a considerar todas as despesas 

referentes a estas novidades, tornando tais contratos relativamente inócuos para os 

fornecedores mais experientes e com maior poder de barganha, de forma que, as 

tabelas de preços para estas redes variam de acordo com o contrato acertado com 

eles. 

Desse modo, os fornecedores passaram a procurar uma forma de reduzir sua 

dependência das grandes redes. A forma encontrada para tal foi apoiar as pequenas e 

médias redes de supermercados que começavam a aflorar pelo país. 
 

4. A Concorrência no Setor de Auto-Serviço. 
 

4.1 As novas redes abertas pelos antigos proprietários de redes 
supermercadistas. 
 

Segundo a G18, associação cearense dos fornecedores de supermercados, ao 

entrarem no país, às redes supermercadistas internacionais compraram muitas redes 

nacionais, deixando pessoas disponíveis muito experientes na área e com capital 

proveniente das vendas.  
 Grande parte dos contratos de venda, antevendo este movimento, estipulou uma 

espécie de quarentena a estas pessoas proibindo-as de abrir nova rede em prazos que 

chegavam, há 10 anos. 

 No entanto, ainda segundo a G18, nada os impedia de abrir empresas em nome 

de parentes ou amigos que lhes emprestavam os nomes como forma de burlar os 

contratos de venda das redes. 

 Estes empreendedores passaram então a se expandir rapidamente, em especial 

em lojas chamadas de bairro, que são lojas de até 1000 m2 situadas em regiões mais 

periféricas da cidade, onde não disputavam diretamente com os “grandes” que estavam 

entrando e que não se sentiam ameaçadas por estes empreendimentos.  

 Assim, os fornecedores, que não tinham qualquer dos custos acima informados, 

quando negociavam com as pequenas redes, passaram a olhar com mais acurácia para 

estes aliados.  
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 Com este apoio, segundo a Associação Cearense de Supermercados, as 

pequenas redes começaram a ressurgir cada vez mais fortes, mas ainda sem o poder 

da escala com que as grandes redes trabalham, pois havia ainda somente algumas 

poucas lojas, no máximo trabalhando isoladamente. Assim, começaram a se 

desenvolver a idéia das pequenas e médias redes supermercadistas se unirem em 

forma de centrais de compras em um primeiro momento. 

 Neste estágio, a associação existente entre eles é apenas no momento da 

compra das mercadorias com intuito de ter maior poder de barganha junto aos 

fornecedores.  
No entanto, ainda de acordo com a Associação Cearense de Supermercados. com 

o tempo e com o maior contato que estes comerciantes passaram a ter entre si 

começaram a se associar em outros momentos, inicialmente informalmente, através da 

troca de experiências passadas por cada um dos comerciantes e depois em outras 

situações, tais como divulgação e compra de equipamentos para as empresas.  
 O passo final de uma central de negócios deverá ocorrer no momento em que 

esta passar a ter todos os serviços considerados não fins para o negócio 

compartilhado, tais como: RH, treinamento, MKT, financeiro, contabilidade, etc. 

 Estas empresas devem continuar a ser separadas, no entanto, aproveitando a 

sinergia entre elas para diminuir custos podendo assim se manter competitivas junto às 

grandes redes. 

 

4.2 A resposta dos pequenos e médios supermercadistas à concorrência de 
Grandes concorrentes. 
 

A percepção de que se lutassem entre si não teriam êxito, as pequenas e médias 

redes de auto-serviço começaram a se unir de forma a ter maior poder junto aos 

fornecedores desde que passaram a comprar em maiores volumes e também na troca 

de experiências e operações que passaram a existir entre os associados. 

A principal vantagem conseguida pelas redes de negócios ao se associarem é o 

poder de barganha que passam a ter com os fornecedores devido aos volumes que 

passam a operar. 
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Neste modelo de negócio, como se opera no Ceará, as redes não são nada além 

de uma associação para a negociação de compra dos produtos. Ou seja, o faturamento 

ocorre para cada uma das empresas de forma isolada com o risco de crédito 

pulverizado em cada uma das compras (este modelo somente ocorre de forma diferente 

na UNIFORÇA, onde existe uma empresa que funciona como um Centro de 

Distribuição dos associados e que, quando o faturamento é feito para esta empresa, os 

associados se comprometem a garantir o crédito da compra mutuamente.). 

Segundo a SUPERREDE, maior associação de supermercados cearense, na 

primeira central de compras do Ceará,  a UNISUPER, havia este “acordo de 

cavalheiros” em que o crédito deveria ser garantido mutuamente, no entanto, houve três 

casos em que supermercadistas foram à falência e não tiveram seus créditos 

garantidos, são eles SUPERMERCADOS AVENIDA, LÍDER e POLAR.. 

 

Assim, surgem as Centrais de Compras, que tem tentado, ainda sem êxito em 

nosso estado, ter mais sinergia em outras operações além da compra. Estas operações 

podem ser: 

 

4.2.1 Logística. 

 

Como visto no caso da UNIFORÇA, pode-se criar um Centro de Distribuição para 

receber as compras dos associados e distribui-las entre as lojas na medida da 

necessidade, diminuindo os custos de entrega, como vimos que operam as grandes 

redes. 

 

4.2.2 Estratégias de Marketing: 

 

Nas redes locais, existem dois tipos de publicidade: a do associado e a da rede 

como um todo. Poder-se-ia, caso se trabalhasse somente com uma “bandeira” para 

todos, ter – se somente uma publicidade como se todos fossem uma só empresa, 

diminuindo os custos e aumentando a visibilidade dos associados na mídia. 

 

4.2.3 Estratégias de Vendas:  
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É muito comum e bastante importante a divulgação de “encartes” das redes e 

associações supermercadistas com promoções a cada período de tempo (podendo 

variar de um dia a duas semanas). Estes encartes, no caso das associações, são feitos 

incluindo todos os associados. No entanto, os preços iguais somente ocorrem nestes 

produtos, tendo cada um sua política própria para o restante de seu “mix”, gerando uma 

batalha de preços, inclusive entre os associados em seus pontos de venda. 

 

4.2.4 Negociação junto a instituições bancárias e outros parceiros comerciais: 

 

O ganho de escala conseguido por estas empresas no momento da negociação da 

compras poderia ser utilizado também para negociar junto a outros parceiros, caso 

fossem considerados uma só empresa. Podemos dar como exemplo para isso as 

negociações com cartões de crédito.  

Segundo a gerência regional da administradora de cartões de crédito VISA,  

enquanto uma grande rede nacional paga às instituições de cartão de crédito algo em 

1,2% da venda a título de taxa de administração, os pequenos e médios pagam em 

torno de 3% a 4% pelo mesmo serviço. 

Poderia utilizar isto também para a concessão de linhas de créditos pelos bancos, 

dado o porte que esta empresa assumiria. 

 

4.2.5 Treinamento. 

 

Estas redes poderiam treinar seus funcionários conjuntamente para melhorar a 

atendimento ao consumidor, hoje tão importante para a fidelização dos clientes, como 

podemos ver na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Fatores que Levam o Cliente Para um Supermercado 

FATORES QUE LEVAM CLIENTES CLASSE A/B FATORES CLASSE C FATORES 

CLASSE 

D/E 

PROXIMIDADE DE CASA/TRABALHO 52% Proximidade 52% Proximidade 52% 

VARIEDADE/OPÇÕES 47% Promoções 46% Preços Baixos 43% 



 28

PROMOÇÕES 43% Preços Baixos 41% Qualidade 42% 

QUALIDADE 41% Variedades 40% Variedade 34% 

PREÇOS BAIXOS 39% Qualidade 39% Promoções 34% 

MANUTENÇÃO/LIMPEZA 36% Limpeza 34% Atendimento 34% 

ESTACIONAMENTO 33% Atendimento 33% Limpeza 32% 

ATENDIMENTO 32% Estacionamento 18% Cartão 9% 

CARTÃO DO ESTABELECIMENTO 21% Cartão 15% Estacionamento 8% 

Fonte: Super Hiper – Março/2003 Amostra: 6.000 famílias 
“O consumidor Brasileiro: 10 anos de histórias”  Estudo feito pela Latin Panel Empresa do Grupo IBOPE 

 

4.2.6 Distribuição Geográfica das lojas. 

 

Trabalhando como parceiros mais fortes, as associações de pequenos 

supermercadistas poderiam programar melhor o investimento de cada um dos 

associados em novas lojas definindo entre si a distribuição geográfica de forma a que 

possam se fortalecer e combater no mercado com os que efetivamente são seus 

concorrentes, em especial as grandes redes.  

Há em Fortaleza hoje o caso de um associado (COMETA SUPERMERCADOS) de 

uma rede de compras local o qual iniciou a construção de uma loja a menos de dois 

quarteirões da loja de outro associado (SUPERFAMÍLIA), sendo levado a sair da rede 

por decisão dos associados. 

 

4.2.7 Estudos de Mercado. 

 

Segundo a Super Rede, maior associação de supermercados do Ceará. os 

pequenos supermercadistas têm dificuldades em financiar suas atividades de pesquisa 

devido ao alto custo de pesquisas mas ao se associarem conseguem diluir este custo 

entre os associados. 

 

4.3 Problemas enfrentados para o crescimento da sinergia destas empresas. 
 

Existem algumas hipóteses sobre as dificuldades deste crescimento de sinergia 

para estes mercados. Não há interesse dos associados das centrais de compras em 
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evoluírem para uma central de negócios, pois estes preferem manter o sigilo de seus 

negócios em alguns pontos. 

 

4.3.1 Visão de uns associados como concorrentes dos outros acima da parceria.  

 

No trabalho de uma associação, deve estar bem claro para todos os associados a 

idéia de que eles são concorrentes entre sim, mas que se uniram por uma questão de 

sobrevivência mútua devendo abrir mão de parte de sua independência conforme 

acertado em seus estatutos e reuniões. 

Esta é a única forma de conseguirem sobreviver na concorrência com as grandes 

redes que estão cada vez mais procurando lugares aonde não iriam há alguns anos, 

dado o tamanho do mercado que ainda tinham para desenvolver nas áreas 

consideradas mais nobres das cidades (área de maior renda). 

No entanto, segundo a diretoria regional do Pão de Açúcar, hoje com a saturação 

destes mercados as grandes redes estão migrando para as regiões periféricas das 

cidades com seus hipermercados, onde tem um ganho de escala muito grande e um 

poder de atrair pessoas de uma área bem maior, viabilizando a loja mesmo com a 

renda média da população mais baixa.  
 

 

4.3.2 Discrepância de tamanho entre os associados. 

 

Nas redes locais existem na mesma associação, há associados, como o 

Mercadinho São Luiz, que tem nove lojas enquanto o Super Família tem apenas uma, 

tornando em uma possível união entre estas lojas, os menores sem poder na central de 

negócios.  

 

4.4 Posição dos Fornecedores em relação as Grandes Redes e Pequenas 
Associações. 
  

Os fornecedores vêem as centrais de negócio como possíveis parceiros para 

diminuir a dependência das grandes redes e manter a competitividade do mercado de 
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auto-serviço no país. Importante notar que estas redes à medida que se tornam mais 

importantes no mercado estão tomando atitudes parecidas com as tomadas pelas 

grandes redes. Hoje, segundo o G18, no mercado de Fortaleza, já existe algumas 

práticas típicas das grandes redes sendo utilizadas por estas pequenas redes tais 

como, venda de espaços em encartes, contratos, etc. 

Alguns fornecedores nacionais, tais como a ADM (maior fornecedor mundial de 

óleo de soja), segundo o seu gerente de vendas regional, têm dificuldade de vender 

para as pequenas redes, pois estas não faturam para somente uma empresa, e sim 

para cada um dos associados, em certos casos muito pequenos para que se possa 

gerar um pedido no valor desejado. 
Caso estes trabalhassem como uma só empresa, esta é a forma como trabalha 

UNIFORÇA, facilitaria bastante para que tivessem acesso à compra diretamente das 

indústrias não dependendo de atravessadores que tornam o preço mais alto devido à 

agregação de custos que representam. 

 

4.5 Os Motivos de Expansão das redes de Auto-Serviço e Suas vantagens 
Competitivas. 
 

4.5.1 Informalidade. 
 

Existe, embora não se tenha como mensurar em que volume isto ocorra, segundo 

a Associação Cearense de Supermercados, uma informalidade muito grande entre as 

pequenas e médias redes supermercadistas, gerando uma “redução nos custos” destas 

empresas.  
 

Segundo o G18, a principal vantagem das pequenas e médias redes 

supermercadistas e talvez a única são a informalidade existente neste setor, deixando 

um perigo muito grande a estas redes na medida em que, caso as reformas prometidas 

pelo governo na estrutura tributária brasileira colocando todos os concorrentes com a 

mesma estrutura de custos tributários levassem as pequenas redes rapidamente à 

falência por não terem estrutura e ganho de escala conseguida pelas grandes redes. 

No entanto, para conseguir fugir deste risco, redes locais estão investindo forte em 

vantagens competitivas para atrair o cliente, tornando-o cada vez mais fiel a sua 
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empresa. Podemos citar o exemplo do Supermercado Pinheiro, podemos destacar 

especialmente: 

- Treinamento intensivo dos funcionários, melhorando o atendimento aos clientes.  

- Propaganda nos táxis que atuam na região. 

- Balcões de Serviço, ofertando serviços como: chaveiro, aluguel de filmes, salões de 

beleza, etc. 

- Exercícios matinais para os clientes. 

- Cadastramento de todos os clientes e possíveis na região em que a loja está inserida. 

- Festas para os clientes nas datas comemorativas do ano, tais como São João, Natal, 

etc. 

 

Esta loja não faz parte de nenhuma rede de compras da cidade, assim como os 

supermercadistas listados abaixo: 

 

SUPERMERCADOS COMETA. 5 lojas. 

SUPERMERCADO CHALANA.1 loja. 

MERCANTIL SÃO JOSÉ – 6 lojas. 

 

Segundo a diretoria regional do Pão de Açúcar, as grandes redes têm isso como 

uma forma de concorrência desleal visto que estas, segundo eles, pagam todos os 

impostos devidos e tem que apresentar todos estes dados aos acionistas. Hoje isto é 

bastante questionável em especial devido aos escândalos contábeis que estouraram 

nos últimos anos no mundo, envolvendo inclusive o grupo AHOLD, detentor da quinta 

maior rede de supermercados deste país, BOMPREÇO.  
 

4.5.2 Atendimento. 
 

As pequenas redes, por terem uma estrutura menor, conseguem ter um 

atendimento mais pessoal aos clientes. 

 

4.5.3 Lojas de Bairro.   
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As lojas de bairro (lojas situadas em regiões de menor renda na cidade), até pouco 

tempo não eram tão ameaçadas pelas redes nacionais. No entanto, com a expansão 

dos grandes hipermercados que tem maior área de atração do que as pequenas lojas, 

estas lojas passaram a ser ameaçadas. 

 

A chegada dos HIPER a estas regiões, trouxe em especial as seguintes vantagens 

para os clientes: 

 

1- Numero de itens. Enquanto uma loja de 1.000 m2 tem em torno de 8.000 itens, 

um hipemercado tem em torno de 60.000 itens, inclusive incluindo novas seções 

normalmente encontradas em magazines, tais como, Cama, Mesa e Banho, 

roupas, etc. 

 

2- Facilidade de Crédito. As grandes redes supermercadistas, aproveitando-se das 

altas taxas de juros praticadas no mercado brasileiro e da dificuldade de acesso 

a crédito das classes menos abastadas, passaram a lhes oferecer crédito para a 

aquisição dos produtos em suas lojas. Este crédito é fornecido para todas as 

faixas de renda, a partir, em alguns casos, de R$200,00 por mês de renda 

familiar. 

 

Com isso, as lojas de bairro, passaram a fornecer principalmente os produtos 

básicos para os clientes, onde em função em grande parte, da informalidade com que 

trabalham, conseguem trabalhar com preços melhores. Por outro lado, os 

hipermercados conseguem atrair mais os clientes para as compras de produtos de 

maior valor agregado, em função de sua capacidade de negociação junto a 

fornecedores e de crédito barato a que têm acesso. 

Os hipermercados concorrem inclusive com grandes magazines, lojas de 

eletrodomésticos, tudo isso em função do seu tamanho e poder de barganha juntos aos 

fornecedores. 

 

4.5.4 Estrutura Familiar. 
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As pequenas e médias redes supermercadistas têm uma estrutura de custos por 

loja menor (Cunha e Machado, 2003), pois nela trabalham em cargo que, em uma loja 

maior demandariam um salário maior, os familiares proprietários da loja. 

Existe também neste ponto o aspecto da informalidade na contratação de 

funcionários (Cunha e Machado, 2003), onde em alguns casos não são pagos os 

encargos trabalhistas dos funcionários de forma integral, ou mesmo de forma alguma. 

 

4.6. O Caso da Rede Smart 
 

O Atacado Martins, o maior atacadista do país com faturamento anual de R$1,3 

bi (ABRASNET, 2002), trabalha desenvolvendo pelo pais uma central de negócios 

onde os pequenos varejistas locais se associam a ela, pagando uma taxa de adesão 

e de manutenção e passam a compartilhar de uma série de serviços oferecidos por 

ele, tais como: 

 

- LAY OUT de loja 

- Financiamento para crescimento e giro através do TRIBANCO, banco de propriedade 

do mesmo grupo. 

- Negociações de encartes. 

- Treinamentos. 

 

Esta rede já tem hoje em torno de 250 lojas espalhadas em todo o país, sendo que 

cada uma destas lojas pertence a um empresário diferente, mas que segue algumas 

regras do grupo Martins e por isso participa de um tipo de associação em que se 

aproveitam sinergias como no marketing e compras através do grupo Martins. 

(www.martins.com.br) 

O grupo Martins ganha neste neg.ócio visto que passa a ser o principal 

fornecedor destas lojas em todos os seus negócios que hoje se estendem além do 

atacado se expandindo para o crédito, através do TRIBANCO.Em Fortaleza, segundo a 

Associação Cearense de Supermercados, a operação se iniciou em 2003, com 23 

inscritos. No entanto, no momento do lançamento do primeiro encarte, em torno de 15 
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associados já haviam desistido desta empreitada e, a maioria, voltada para as redes de 

onde vieram.  
Os motivos desta volta são os seguintes: 

 

1- Altos custos de manutenção da marca: os associados são obrigados a 

contribuir mensalmente para  a manutenção da estrutura da rede SMART. 

Alguns argumentam que este valor ficaria fora da suas realidades para 

investimento em marketing, principal destinação do valor. 

2- Dificuldade de negociação visto que as negociações com os fornecedores 

são feitas pela central, tirando as vantagens que alguns associados tinham 

diretamente com os fornecedores. 

3- Os fornecedores têm dificuldade em oferecer um mesmo preço para todos os 

associados visto que eles têm risco de crédito diferente(o grupo Martins não 

garante o crédito aos associados) e volumes de compra diferentes já que não 

há restrição quanto ao tamanho dos associados. 

 

Percebe-se assim que a criação de uma associação é um processo bem mais 

complicado do que simplesmente unir empresas que trabalham no mesmo setor com 

um “líder” e começar a trabalharem juntos. Faz-se necessário que exista realmente um 

sentimento comum de sobrevivência e que todos aceitem abrir mão de algumas 

vantagens que tenham em função deste objetivo comum. 

 

5. Conclusões 
 

O padrão de crescimento do setor varejista tem acompanhado as tendências de 

globalização econômica, evidenciando sua concentração, em especial após a abertura 

econômica, em que as grandes redes mundiais começaram a explorar o mercado 

brasileiro. Diante deste cenário, deve-se analisar como estas mudanças estão afetando 

a sociedade como um todo. É importante avaliar em que medida estas mudanças estão 

gerando ganho de eficiência econômica para a população ou estão gerando 

possibilidade de abuso do poder econômico por parte das grandes redes. 
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Como podemos observar a reestruturação tem-se dado no sentido de maior 

concentração, fato este que favorece o poder de mercado, porém atendo-se a alguns 

aspectos da análise estrutural podemos verificar que este poder de concentração do 

mercado de auto-serviço também podem estar apresentando efeitos benéficos em 

termos de bem-estar social. Primeiramente, verificamos que entre os anos de 2000 e 

2002 houve uma certa estagnação no crescimento das cinco maiores redes 

supermercadistas no Brasil. Podendo isto representar um fortalecimento das demais 

redes supermercadistas, ou uma mudança temporária de estratégia das grandes redes, 

em virtude da política econômica vivenciada entre os anos de 2000 e 2002 decorrentes 

do plano real.  

Uma outra dimensão da competição a ser analisada decorre do elevado turnover 

identificado nos vários grupos de supermercados, com exceção do grupo dos cinco 

maiores. Neste novo cenário pós-plano real e de abertura da economia a busca de 

ganhos de eficiência torna-se mais provável, assim o repasse de preços altos aos 

consumidores tende a ser evitado. Mas como tal turnover pouco tem afetado as maiores 

redes, a possibilidade de abuso econômico por parte de tais redes permanece. 

Desta forma, os órgãos de avaliação da concorrência, no Brasil, entre estes, a 

Secretaria de Defesa Econômica (SDE) e o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), devem estar atentos, não somente no sentido de avaliar os ganhos 

de eficiência vis-à-vis poder de mercado, em estruturas mais concentradas, mas 

também os impactos das mudanças estruturais do setor sobre outros agentes, tais 

como distribuidores, industriais e agroindústrias, no curto, e médio prazos, em 

mercados locais e regionais.  

A importância destes órgãos de regulação deve-se ao fato de que existem 

indícios que sugerem a existência de algumas praticas que podem ser anti-competitivas 

do ponto de vista econômico, porém, nenhum estudo publicado existe a este respeito 

que comprovem tais fatos ou tais praticas, a priori, porém é interessante que tanto os 

órgãos reguladores como consumidores fiquem atentos a estes pormenores. 

Assim, chegamos à conclusão de que a concentração que está havendo no 

mercado de auto- serviço, caso continue da forma que vem ocorrendo nos últimos anos 

poderá ser muito prejudicial aos participantes da seguinte forma: 
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1 Fornecedores- Estes estão sendo cada vez mais pressionados pelas grandes 

redes varejistas a trabalharem com margens que impedem o seu crescimento, 

impedindo também o surgimento de novos concorrentes visto que as margens de 

contribuição baixas obrigam a se ter larga escala para que se possa alcançar o 

ponto de equilíbrio dos negócios. 

2 Concorrentes- Os concorrentes menores sem poder de barganha junto aos 

fornecedores e o ganho de escala que os grandes têm, passam a ter mais 

dificuldades em conseguir competir de igual para igual, levando-os a 

dificuldades, alguns desaparecendo e diminuindo ainda mais a concorrência. 

3 Clientes- Estes serão os últimos a sentir os efeitos da concentração de mercado 

visto que ainda há concorrência acirrada dentro deste mercado mas em que, a 

cada dia diminui o número de concorrentes, abrindo a possibilidade de formação 

de estruturas imperfeitas de mercado, como a cartelização. 

 

No mercado cearense, ainda há um grau de concentração menor do que a média 

nacional visto que as redes locais têm ainda força e tem se consolidado cada vez mais. 

Esta pode ser uma saída para se evitar a diminuição da concorrência, cabendo em 

especial aos fornecedores, procurando dar condições para estes jogadores disputarem 

o mercado de forma justa com as grandes redes e ao governo por meio de suas 

agências reguladoras, compensando as vantagens que os grandes jogadores têm e 

ajudando a manter a sobrevivência das pequenas redes. 

No entanto, o que se percebe ao estudar os motivos que levam as pequenas 

redes a prosperarem é a informalidade com que levam seus negócios, deixando de 

recolher os tributos que lhes são devidos. Percebemos esta estratégia como frágil, se 

vista como uma vantagem competitiva, pois pode ser acabada com uma fiscalização 

mais séria pelos órgãos públicos responsáveis e até mesmo por denúncias de grandes 

redes que entendem isto como ”concorrência desleal” ou até mesmo uma mudança na 

legislação que dificulte tais procedimentos.  

Havendo qualquer das alternativas acima, estas empresas estariam correndo 

sério risco quanto à sua sobrevivência, deixando o espaço aberto para as concorrentes 

globais. 
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As pequenas redes devem procurar se diferenciar de outra forma, em especial, 

nos principais diferenciais deste setor, que são preço e atendimento, como vimos em 

exemplos como no caso do Supermercado Pinheiro de Fortaleza e também por meio de 

associações que ganham mais poder de barganha junto aos fornecedores e 

conseguem ter sinergia em vários processos onerosos às empresas, como distribuição, 

treinamento e administração. 

 O que se propõe então é que todos os que participam ou que podem interferir 

neste mercado procurem manter a concorrência viva de forma a manter o mercado 

mais próximo possível de uma concorrência perfeita. 

 Este processo não é fácil envolvendo em especial a disputa de poder econômico 

e o bem-estar da população sem que o setor se torne um setor protecionista. 
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