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RESUMO: 

 
 O presente trabalho consiste em apresentar, sob o enfoque da Organização Industrial, o 

funcionamento da indústria supermercadista brasileira, com destaque ao recente processo de 

desenvolvimento ocorrido a partir do Plano Real. Por meio do referencial de Estrutura-

Conduta-Desempenho (ECD) e pela observação histórica do setor no país, foi possível 

apontar seus parâmetros explicativos, de modo a analisar tal processo. Foi verificado que o 

setor de supermercados do Brasil é estruturado como um oligopólio relativamente 

concentrado, diferenciado, orlado por uma franja competitiva. Este setor se notabiliza pela 

existência de barreiras à entrada e conduta competitiva, com destaque ao processo de fusões e 

aquisições. Segundo os índices de desempenho analisados, a concentração do setor não 

refletiu em aumento de produtividade em cada uma das lojas individualmente. No entanto, os 

ganhos proporcionados pela concentração nesta indústria advêm, principalmente, do maior 

poder de barganha obtido junto aos seus fornecedores.              
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ABSTRACT: 

 
 This paper intend to introduce, under the aspects of Industrial Organization, the 

functioning of the brazilian supermarket industry, with distinction of the recent development 

process from Plano Real. Though the Structure-Conduct-Performance (SCP) approuch and by 

the historical observation of the country sector, was possible to aim his explicatives 

parameters for anylise this process. It was verified that the Brazil supermearket sector is 

structured as an relative concetrated oligopoly, with product diferiation and a competitive 

fringe. There is also barriers of entry  and competitive conduct, with distinction to the mergers 

and aquisitions process. As the performance indicators shows, the industry concentration 

didn’t reflect in grows in each store produtivity. However,  the concentration gains came from 

the increase of the buyer power with his suppliers.         
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INTRODUÇÃO 

 

 O setor de supermercados no Brasil é hoje considerado como um dos mais importantes 

segmentos na economia, não apenas devido ao seu papel de distribuidor de produtos 

alimentícios e de higiene e limpeza para a população urbana brasileira, mas também pelo 

destaque em seus números. Segundo a mais recente pesquisa da ABRAS (Associação 

Brasileira de Supermercados), em 2004, o auto-serviço alimentar brasileiro faturou R$ 97,7 

bilhões (aproximadamente 6% do PIB) e empregou mais de 788 mil trabalhadores. 

  

 No entanto, as pesquisas em economia a respeito desta indústria são escassas. Pouco 

se estuda, ao menos nas universidades brasileiras, quais fatores influenciam seu 

funcionamento e lucratividade, e de que modo eles podem ser trabalhados para melhorar sua 

eficiência. O bom desempenho deste setor pode representar a manutenção e a 

empregabilidade de milhares de trabalhadores, além de disponibilizar para a população uma 

enorme gama de produtos necessários por bons preços. 

  

 Isso mostra a pertinência em se abordar o setor supermercadista brasileiro. No que 

tange especificamente a esta dissertação, seu objetivo será o de oferecer um panorama geral a 

respeito deste setor, ao analisar seu ambiente e condições básicas de funcionamento, seus 

fatores que exercem influência sobre o grau de competição e formação de preços, a conduta 

estratégica dos agentes, e a sua performance econômica.  

 

Tal análise será embasada a partir da observação do processo de introdução, evolução 

e modernização desta indústria no país, com destaque às transformações sofridas nos últimos 

anos, a partir da estabilização da economia nacional. Utilizando-se do arcabouço teórico da 

Organização industrial, principalmente representado pela corrente da Estrutura, Conduta e 

Desempenho (ECD), e os dados empíricos disponíveis, será possível traçar este panorama 

geral de funcionamento e performance.  

 

 O trabalho será composto por três capítulos: o Capítulo 1 será constituído pela 

apresentação do arcabouço teórico a ser utilizado. Nele serão abordadas as teorias referentes 
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ao funcionamento dos oligopólios, o comportamento de seus preços e o desempenho destes 

mercados. O Capítulo 2 tratará da história dos supermercados no Brasil, e terá como intuito 

apresentar os acontecimentos relevantes ao seu desenvolvimento. O Capítulo 3 será destinado 

à utilização das teorias apresentadas de modo a analisar a indústria supermercadista nos seus 

anos recentes. Ao final, será erigida uma conclusão.        
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CAPÍTULO 1: A INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA, CONDUTA E 
DESEMPENHO DOS MERCADOS SOBRE A DINÂMICA DOS PREÇOS 
EM OLIGOPÓLIO 
 

Introdução 
 

 Este capítulo consiste na apresentação do arcabouço teórico no qual será utilizado para 

analisar o funcionamento e as transformações do setor supermercadista brasileiro. 

 

A maior parte da teoria a ser apresentada está englobada dentro do ramo da Economia 

Industrial, sob o enfoque Estrutura, Conduta, Desempenho (ECD), sem deixar, no entanto, de 

complementar as idéias com autores não pertencentes a esta corrente. Tal ramo, cujo tem 

como representantes de maior destaque Joe Bain, Scherer, Manson, entre outros, atribuem a 

determinados parâmetros estruturais de mercado, e também as condutas exercidas pelos 

agentes, como responsáveis pelo desempenho econômico das indústrias. Diferentemente da 

abordagem microeconômica tradicional neoclássica, esta corrente da Organização Industrial 

busca compreender o funcionamento da realidade dos mercados, embasando-se para isto em 

dados concretos dos setores.  

 

Como fora destacado por Kon (1994) “as análises da Economia Industrial enfatizam 

particularmente este comportamento individual das firmas e dos mercados, no decorrer dos 

processos de crescimento, concentração, diversificação da produção e fusões” (KON, 1994, 

p.19). Dessa forma, para a autora, essas condições não poderiam ser aplicadas às hipóteses de 

equilíbrio de competição perfeita, onde são atribuídos pressupostos comuns a todos os agentes 

participantes no mercado. 

 

 Inicialmente será apresentada a questão do oligopólio, o modo em que é tratado por 

autores pertencentes à corrente da Economia Industrial. No desenrolar do capítulo serão 

introduzidos e aprofundados os diversos parâmetros determinantes ao funcionamento dessa 

teoria (formação de preços, diversificação de produtos, barreiras à entrada, entre outros) e 

suas características compatíveis com a indústria supermercadista. 
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1.1 O Oligopólio 

 

 Ao observar a realidade dos fatos econômicos, percebe-se que a maior parte das 

indústrias são constituídas não por apenas uma, ou por inúmeras firmas, mas sim por um 

número pequeno e limitado destas. Como será visto adiante, o setor de supermercados não é 

exceção a este quadro. Deste modo, para melhor analisar esta indústria, é necessário entender 

o funcionamento e as peculiaridades deste tipo de mercado, conhecido como oligopólio. 

 

 Existe um consenso acerca da definição de um mercado oligopolístico e de suas 

características básicas. Tanto nos manuais tradicionais de microeconomia como em obras de 

autores críticos à corrente marginalista apresentam uma denominação semelhante. Tomando-

se a explicação de Friedman (1982) o oligopólio seria um regime de mercado compostos por 

poucas empresas ofertantes e muitos demandantes, de modo que as ações tomadas pelas 

empresas do oligopólio são mutuamente afetadas. Os compradores, neste caso, seriam 

incapazes individualmente em influenciar os preços e as quantidades ofertadas pela indústria. 

 

Outra característica marcante presente em mercados oligopolizados é a 

interdependência entre as ações dos ofertantes. Esta particularidade fora destacada por Possas 

(1990), no sentido em que a ação direta isolada de um agente sobre o mercado contrariaria a 

aplicação de hipóteses gerais sobre todos os seus participantes, como apregoava a teoria 

marginalista. Deste modo, segundo o autor, a teoria do oligopólio para os Neoclássicos não 

poderia ser definida como um estado intermediário entre a Concorrência Perfeita e o 

Monopólio, mas “como pólos antitéticos” (POSSAS, 1990, p. 23), ou seja, além do seu 

escopo de análise. 

 

Nesse sentido, a teoria do oligopólio marginalista era na verdade algo “fora” do 

restante do corpo teórico, no qual possui como objeto de estudo a interdependência de seus 

concorrentes frente às ações das firmas. Os mercados oligopolizados são então representados 

por meio de uma diversidade de curvas de reação de empresas, conforme os pressupostos e 

abstrações feitas sobre determinado mercado. Tais modelos, como destaca Labini “partem de 

hipóteses abstratas, que têm caráter essencialmente psicológico” (LABINI, 1984, p. 41). 

Disso originariam esta variedade de soluções e de comportamentos singulares analogamente a 

cada tipo específico de pressupostos utilizados. 
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Ainda sob o âmbito dos padrões de ação e reação das empresas oligopolistas, o 

aprofundamento desse estudo se deu através do uso de ferramentas complementares, entre as 

quais a Teoria dos Jogos1. Esta teoria consiste na análise do comportamento de 

interdependência estratégica dos agentes, ou seja, trata do modo em que estes interagem, 

baseando-se no comportamento de seus rivais (VARIAN, 1994 e KON, 1994). Com base no 

conhecimento dos possíveis resultados de suas ações, os agentes escolherão aquela em que lhe 

oferecer o maior retorno, condicionado a ação de seu rival (equilíbrio de Nash). A rigidez 

lógica e a facilidade de mensuração seriam alguns dos atrativos no seu uso (VIVES, 1997). 

 

Porém, o uso de inúmeras variedades de pressupostos para a explicação do 

funcionamento dos oligopólios e sua interação estratégica ao longo do tempo, o que acarreta 

num aprendizado dos agentes a respeito das ações de seus concorrentes no decorrer do jogo, 

torna seu manuseio por demais complexo (POSSAS, 1990). Deste modo a Teoria dos Jogos, 

com suas hipóteses acerca da conduta e reação das firmas, não fornece uma solução geral para 

o comportamento econômico em oligopólio, apenas busca avaliar a tomada de decisões dos 

agentes sob as mais diferentes hipóteses. 

 

Dada a incapacidade, tanto da teoria marginalista, como da Teoria dos Jogos em 

abordar os mercados oligopolizados, este trabalho se baseará no estudo direto sobre a 

industria sob enfoque nos seus parâmetros estruturais que influenciam sua conduta e 

desempenho (POSSAS, 1990). 

 

Segundo essa abordagem, inserida no contexto da Economia Industrial, a composição 

destes parâmetros numa determinada indústria será responsável pela formação de preços e 

pelo bem estar dos agentes econômicos. A seguir será introduzido o arcabouço Estrutura, 

Conduta e Desempenho (ECD), na qual será utilizado como ferramenta de analise aplicada ao 

setor supermercadista. 

 

                                                 
1 Como referência à aplicação da Teoria dos Jogos em economia ver von NEUMANN, J. & MORGENSTERN, 
O., Theory of Games and Economic Behavior, Princenton, P., Princenton, 1944.   
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1.2 Estrutura, Conduta e Desempenho (ECD) 

 

O trabalho pioneiro a respeito desta forma de abordagem sobre os estudos de mercado 

foi Edward S. Manson, em 19392. Segundo este autor os mercados poderiam ser analisados 

sob a ótica de quatro pontos: condições básicas de mercado, sua estrutura, conduta e 

desempenho. Naturalmente, a diversidade de parâmetros apresentados em cada indústria 

denotarão em diferentes resultados apresentados.   

 

O primeiro ponto diz respeito às condições de oferta e de demanda desta indústria. 

Pelo lado da demanda têm-se o grau de substitutibilidade entre os bens, a elasticidade-preço 

do produto, sua taxa de crescimento de consumo, características cíclicas e sazonais, modo de 

compra e o marketing empregado. No lado da oferta constituem a tecnologia empregada na 

produção, o mercado de insumos, a durabilidade ou perecibilidade do produto produzido, 

localização da fábrica ou do ponto de venda, economias de escala e de escopo e estrutura legal 

e jurídica (SCHERER & ROSS, 1990). Tais condições básicas de mercado influenciam a 

estrutura da indústria. 

 

Em relação à estrutura de mercado, esta é denominada como o conjunto de 

características existentes que determinam as relações entre compradores e vendedores, tanto 

estabelecidos quanto os potenciais, representados respectivamente pelos agentes presentes e 

pelos agentes desejosos a entrar neste mercado (BAIN & QUALLS, 1987). Deste modo, 

exercem influência sobre a intensidade de competição e precificação do mercado. Dentro de 

tais características, os aspectos principais para Bain e Qualls (1987) referentes à estrutura de 

mercado são o grau de concentração de ofertantes e demandantes, diferenciação do produto 

e as barreiras à entrada.  

 

Outro ponto que influencia o desempenho da indústria é a sua conduta, sendo que esta 

se traduz pelo comportamento e ações tomadas pelos agentes econômicos. Os principais tipos 

de conduta que podem ser citados são: a política de preços e de produção, formas de 

cooperação e de competição entre firmas, pesquisa e desenvolvimento de produtos, entre 

                                                 
2 MASON, E. S., “Price and Production Policies of Large Scale Enterprise”, American Economic Review, n. 
29,  março 1939.   



 

 

 
 

5 
 

outras práticas exercidas pelos ofertantes. Com base numa dada estrutura de mercado, as 

firmas buscarão as melhores ações possíveis para a obtenção de lucro, podendo agir nas mais 

diversas formas, seja entrar numa competição agressiva, “guerra de preços”, como cooperar 

em maximizar o lucro conjunto da indústria. 

 

Alguns tipos de conduta mais agressiva podem resultar em mudanças imediatas na 

estrutura de mercados das indústrias, o que mostra que a relação de dependência entre 

estrutura e conduta não agem de forma unívoca (SCHERER & ROSS, 1990). Neste contexto, 

podem se incluir as estratégias de fusão e aquisição, tanto de concorrentes, como com seus 

fornecedores ou com empresas consumidoras de sues produtos, privando os concorrentes de 

obterem matérias primas ou de vender sues produtos (BAIN e QUALLS, 1987). Percebe-se 

que estas estratégias podem alterar o poder de mercado destas empresas, ou seja, a capacidade 

de praticar preços acima de seus custos marginais (ou médios) por um período significativo de 

tempo. Isso causaria impactos na lucratividade das firmas da indústria e no bem estar do 

consumidor, de modo que afetaria seu desempenho.    

 

Por último, o desempenho da indústria se refere aos resultados auferidos frente a sua 

conduta e estrutura de mercado. Algumas dimensões podem ser analisadas como relativas ao 

desempenho de uma indústria, como sua eficiência produtiva, diferença entre seu preço de 

mercado e o custo médio de longo prazo da firma, tamanho da quantidade ofertada da 

indústria relativamente ao custo marginal de longo prazo da indústria, magnitude das 

promoções frente aos custos de produção, características do produto (nível de qualidade e 

variedade, design, etc.), taxa de crescimento e progresso tecnológico da indústria em relação 

ao nível esperado como ótimo (em relação aos custos do progresso).  

 

No entanto, antes de iniciar este processo de análise, é necessário definir precisamente 

qual é a extensão da indústria e de mercado, no qual será estudado. Ao não considerar a 

existência de bens substitutos próximos, ou a extensão geográfica onde opera a competição e 

sua demanda, corre-se o risco de não analisar o correto processo de competição dos mercados, 

levando a subestimação, ou superestimação, dos parâmetros observados (CARLTON & 

PERLOFF, 2000).  
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1.3 Tipos de Oligopólio 

 

No que diz respeito à classificação dos tipos existentes de oligopólio, será adotada a 

sugestão de Labini (1984). Apesar deste autor não ser classificado como seguidor da ECD, 

seu modo de distinção é de simples entendimento e utilidade. O autor classifica os diferentes 

regimes oligopolísticos como concentrados, diferenciados ou mistos, seja de forma absoluta 

ou relativa. Enquanto sob a primeira forma a indústria é composta apenas por um pequeno 

número de firmas, a segunda possui, além de um pequeno número de empresas dominantes no 

mercado, numerosas firmas satélites, que embora não detenham isoladamente nenhum poder 

sobre os preços praticados, compõem uma franja competitiva, na qual atende uma parte da 

demanda do mercado. 

 
 O oligopólio puro, ou concentrado, é caracterizado pela existência de um número 

reduzido de firmas oferecendo um produto pouco diferenciado (alto grau de substitutibilidade) 

ou homogêneo. A viabilidade da manutenção desta estrutura de mercado deve-se 

principalmente ao grande volume de capital necessário para o investimento inicial neste tipo 

de indústria, devido aos grandes custos fixos, que proporcionam ganhos de escala na 

produção. Portanto a dificuldade de se entrar neste mercado não está ligada às características 

do produto, mas sim ao seu modo de produção e de implementação. Alguns exemplos de 

setores caracterizados como oligopólios puros são: siderurgia, petrolífera, química, e boa 

parte dos bens intermediários. 

 

No caso do oligopólio diferenciado, este possui como principal aspecto a diferenciação 

de seus produtos, tanto no que tange a atributos objetivos (como qualidade), como em 

subjetivos (marcas), o que resulta em menor grau de substitutibilidade, e com isso, a prática 

de diferentes preços no mercado. 

 

 Esta “variedade” de produtos percebidos pelo consumidor é construída principalmente 

pelo grande esforço de vendas exercido pelas firmas, através de gastos com propaganda e 

distribuição. Deste modo estabelecem uma relação de maior fidelidade do consumidor, que 

não será mais tão sensível aos diferenciais de preços. Está é a grande vantagem desfrutada 

pelas firmas dominantes deste mercado, sua melhor inserção no mercado, através do uso 

dessas estratégias sobre seus produtos, lhe garante a obtenção e manutenção de grandes 

parcelas de mercado, além do recebimento de lucros econômicos. 
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Para então haver uma mudança de estrutura deste mercado, as empresas entrantes 

teriam como maior dificuldade a captação de clientes e, para tanto, deveriam disponibilizar 

um significativo volume de recursos (provavelmente maior do que as empresas já 

estabelecidas) em propaganda e distribuição de modo a obterem sucesso. 

 
O oligopólio misto é a forma híbrida entre as duas estruturas oligopólicas anteriores. 

Estes mercados se caracterizam tanto pela elevada concentração de capital necessário como 

pela diferenciação e segmentação de produtos, desfrutando de ambas as vantagens descritas 

anteriormente. As indústrias automobilística, eletro-eletrônica, e as demais de bens de 

consumo duráveis são incluídas nesta forma de mercado.  

 

  Como será melhor visto no Capítulo 3, o setor supermercadista brasileiro pode ser bem 

representado como sendo uma indústria constituída como de oligopólio diferenciado orlado 

por uma franja competitiva, ou seja, relativamente concentrado (CYRILLO, 1987). A 

diferenciação do mix de produtos, inerentes a toda esta indústria, além dos gastos com 

publicidade e propaganda, patrocinada pelas grandes firmas, juntamente com a concorrência 

exercida pelas menores firmas, reforçam num primeiro momento esta classificação.    

    

 Tendo-se explicado a variedade a respeito dos tipos de oligopólio existentes na 

economia, será necessário, a seguir, mostrar os fatores que originam estas formas de mercado, 

de modo a observar os motivos desta variabilidade, além de ajudar a compreender o 

funcionamento destes mercados. Neste sentido, as próximas seções serão destinadas a analise 

de cada uma das características componentes da estrutura de mercado: a concentração dos 

mercados, a diferenciação de produtos e as barreiras à entrada. 

 

1.4 Concentração 

 

 A partir das características básicas de produção e de demanda estabelecem-se os 

elementos estratégicos, que de forma permanente, influenciam e são influenciados pela 

conduta e desempenho das indústrias. Um desses elementos é a concentração dos mercados. 
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 A concentração econômica consiste no número e no tamanho dos vendedores 

distribuídas numa indústria (RESENDE & BOFF3, 2002). Em mercados constituídos por 

oligopólios, tal estrutura pode viabilizar diferentes formas de conduta, desde colusão até a 

competição predatória. Isso se deve ao processo de interdependência entre as firmas, dada a 

importância individual das grandes firmas numa indústria. 

  

 Esta explicação acima se baseia nas possíveis condutas dos agentes em relação ao grau 

de concentração da indústria. A partir de uma estrutura de mercado em oligopólio, as firmas 

defrontam em tomar duas decisões conflitantes: agir de forma cooperativa, e assim 

determinarem os preços e quantidades que maximizem o lucro da indústria; ou atuarem de 

maneira independente, fixando seus preços e quantidades de modo a aumentarem sua parcela 

de mercado em detrimento de seus concorrentes (BAIN & QUALLS, 1987). Em resumo, a 

conduta estará condicionada à decisão de maximizar o lucro da indústria, ou apenas da firma 

individual. Desta forma os preços em mercados concentrados estarão situados entre o patamar 

praticado em monopólio e o de concorrência perfeita, dependendo da dominância do 

comportamento a ser adotada pelas firmas.  

  

 No entanto, o grau de concentração exerce influência direta sobre a conduta, e, 

portanto, limita o número de opções de estratégias a serem seguidas pelas firmas. De acordo 

com a ECD, um maior nível de concentração (menos firmas atendendo a maior parte do 

mercado), resultará num grande grau de interdependência entre as firmas, e com isso, uma 

maior probabilidade de colusão. Analogamente, a menor concentração diminuirá a 

possibilidade de acordos entre elas.       

 

 Seguindo adiante com a explicação, quanto menor for o número de ofertantes (maior 

concentração de mercado), mais fácil será para as firmas captar condutas agressivas de seus 

concorrentes. Por exemplo, no caso de uma indústria composta por três firmas, com iguais 

participações de mercado, uma ação agressiva por parte de uma das firmas (uma expansão de 

10% sobre seus concorrentes) seria rapidamente sentida pelas demais (que perderiam, em 

média, 5% de suas demandas). Isso incitaria uma estratégia de retaliação das demais, que seria 

                                                 
3 Presente no Capítulo 4 de KUPFER, D. HASENCLEVER, L. Economia Industrial, Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 2002.   
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igualmente sentida pela outra firma. Deste modo, nota-se que tanto a ação agressiva, como 

sua retaliação, causam significativas perdas na indústria.  

 

 Por isso, devido a esta maior relação de interdependência em mercados mais 

concentrados, a conduta mais comum é a cooperação entre as empresas, na qual dificilmente é 

quebrada por livre vontade dos agentes, receosos quanto à reação de seus concorrentes. Já no 

caso de mercados menos concentrados, a capacidade de coordenação entre os componentes é 

reduzida pela menor aptidão dos agentes em identificar, ou punir, as ações independentes das 

firmas (BAIN & QUALLS, 1987).               

 

 As ações descritas acima podem ser também aplicadas para o caso de mercados 

relativamente concentrados. No entanto as firmas dominantes deverão levar também em 

consideração a possibilidade de crescimento da franja competitiva em conseqüência de 

elevados preços praticados. Deste modo, a franja competitiva servirá como outro fator 

limitante sobre as firmas dominantes.        

 

 Naturalmente, diferentes condições básicas de mercado, em conjunto com a 

concentração, contribuem na decisão da estratégia tomada pelas empresas. Segundo Bain e 

Qualls, dado nível de concentração, nos mercados mais estáveis, ou seja, que não sofrem 

mudanças freqüentes nos preços por causa de fatores exógenos (volatilidade da demanda final 

ou da oferta de fatores, sazonalidade, baixo crescimento da demanda, entre outros), são mais 

propensos a captar os efeitos desta interdependência oligopolística, pois identificarão com 

maior facilidade as eventuais mudanças de estratégias dos rivais. Devido a isto, serão mais 

propensos à cooperação.  

                 

1.5 Diferenciação de Produto 

 

 A diferenciação de produto pode ser considerada como fundamental na estratégia de 

mercado das empresas. Por consistir na distinção entre produtos semelhantes, proporciona à 

firma um maior poder de atuação sobre sua oferta e demanda, sem recorrer a significativas 

mudanças de preços. Deste modo, o lucro a ser auferido pelas empresas não estará restrito 

somente às condições de oferta (preço e composição dos meios de produção, tecnologia) e de 

preço, mas sim também a outros fatores observados pelo consumidor. 
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 O primeiro autor de destaque a salientar este problema como essencial na análise da 

firma e da indústria foi Pietro Sraffa4. Embasando-se na crítica aos rendimentos decrescentes, 

Sraffa concluiu que as empresas se deparariam individualmente com uma curva de demanda 

decrescente, o que refletiria numa queda no preço para obter um aumento nas vendas. Isso 

implicaria na não existência de homogeneidade dos produtos, pois os consumidores não 

estariam indiferentes na escolha de compra de um bem entre uma ou outra empresa. Essa 

diferenciação seria, segundo ao autor, resultante da propaganda, distância do produto (custo 

de transporte), qualidade, hábitos de compra do consumidor, segmentação de mercado 

praticado pelas empresas, entre outros fatores. 

 

 Como fora mais tarde ilustrado por Chamberlin5, a não homogeneidade entre produtos 

seria reflexo de sua capacidade de diferenciação, tanto objetiva como subjetiva. A primeira 

seria decorrente de características físicas do produto, como qualidade, durabilidade ou 

especificações técnicas. A segunda tem como origem a percepção do consumidor e nos seus 

fatores que resultam na escolha de determinado produto. Sendo assim inúmeros potenciais 

tipos de diferenciação poderiam ser enumerados: marcas, design, propaganda, seriam alguns 

desses meios para a diferenciação subjetiva. 

 

 No geral a capacidade de diferenciação de um produto está condicionada aos critérios 

de avaliação dos consumidores. Quanto maior for o número de critérios a serem considerados, 

maior será a capacidade de diversificação do produto, pois este será avaliado sob várias óticas 

(conforto, segurança, status, comodidade, etc.). 

 

 Quanto ao tipo de diferenciação do produto, ela poder ser classificada como vertical 

ou horizontal (LOSEKANN & GUTIERREZ, 2002) 6. Dois produtos serão verticalmente 

diferenciados quando, ao mesmo preço de mercado, todos os consumidores preferirem o 

mesmo, por possuir atributos mais desejáveis que o outro. Por exemplo, um computador com 

maior capacidade de memória que outro. No caso da diferenciação horizontal a distinção entre 

os produtos numa determinada característica não poderá ser considerada nem como melhor ou 

                                                 
4 SRAFFA, P., As leis dos Rendimentos em Regime de Concorrência, Economic Journal, vol. XXXVI, 1928. 
5 CHAMBERLIN, E., The Theory of Monopolistic Competition, Harvard U.P., Cambridge, Mass, 1933. 
6 LOSEKANN, L. GUTIERREZ, M, Capítulo 5 in KUPFER, D. HASENCLEVER, 2002.    
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como pior pelos consumidores. Sua escolha será baseada exclusivamente pelo “gosto” de cada 

indivíduo. Um exemplo disso seria a cor de uma camiseta, ou a fragrância de um sabonete. 

 

 A diferenciação vertical será acompanhada por um grande diferencial no preço, 

enquanto isso não acontece no caso da diversificação horizontal. No caso dos oligopólios 

diferenciados, mais especificamente no setor supermercadista, fatores como propaganda, 

diversidade de produtos, formas de pagamento, conforto, comodidade, localização geográfica, 

são apenas alguns atributos passíveis ao processo de diferenciação nesta indústria, isso sem 

contar a sua relação com a diferenciação dos produtos oferecidos. 

 

 Dada as características básicas da diferenciação de produtos, observa-se como este age 

sobre os outros parâmetros estruturais de mercado. Essas diferenças (na estrutura de custos, de 

gastos com publicidade, localização, percepção do consumidor) certamente refletirão nos 

preços, que serão diversificados entre os bens ofertados. Sobre o lado da demanda, em virtude 

da variedade dos gostos dos consumidores, eventualmente algumas firmas irão satisfazer um 

maior número de pessoas, do que outras, o que refletirá em concentração na indústria. A 

consolidação de marcas, ou patentes também influenciará a estrutura de mercado, por criar 

barreiras à entrada.   

 

 Naturalmente, uma indústria na qual seus bens não são perfeitamente substitutos 

resultará em conduta e desempenho diferentes resultados, se comparar a um mercado com 

bem homogêneo. Isso ocorre porque a diferenciação percebida pelo consumidor fará com que 

este prefira, num dado nível de preços para cada bem, escolher um produto, em detrimento de 

outro. Como cada cliente terá seu grau de preferência pela variedade de produtos ofertados na 

indústria, isso dará maior autonomia às firmas em fixarem de forma mais independente seus 

preços. No entanto, essa independência não garantirá que os preços de mercado dos produtos 

sejam diferentes. Se, em média forem igualmente preferíveis, ter-se-á um caso de igualdade 

de preços, mas com diferenciação no produto (BAIN e QUALLS, 1987). 

  

Esse diferente padrão de preferências, impulsionados pela diferenciação objetiva 

(qualidade do produto, localização privilegiada), ou subjetiva (marca, cor, status), 

normalmente refletirá na lucratividade das firmas, tanto devido ao custo de produção e de 

vendas exercido por cada firma, como por conta da maior procura dos consumidores. Esses 

diferenciais de lucro resultarão em maior concentração da indústria. A construção de marcas 
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de uma firma, de modo a melhor posicionar seu produto e aumentar sua participação no 

mercado, se faz não com a redução de preços, mas sim com a busca de políticas de promoções 

de venda. Isso é feito utilizando-se de propaganda, pesquisa de Marketing (visando conhecer 

o que seus clientes prezam no produto), entre outros modos de inserção no mercado, dando 

menor importância à concorrência por preços, procurando aumentar seus lucros num nível de 

preços similar ao antes praticado, ou seja, proporcionado pelo aumento nas vendas.  

 

A seguir será visto o terceiro parâmetro de estrutura de mercado. As barreiras à 

entrada.      

1.6 Barreiras à Entrada 

 

 As barreiras à entrada constituem-se como outro elemento definidor de estruturas de 

oligopólio. Como será visto na seção 1.7.2, as firmas estabelecem um preço tal que cubra seus 

custos fixos e variáveis e ainda proporcione lucro. Uma vez em estado de equilíbrio nos 

mercados oligopolísticos, tenderão à rigidez, como fora exposto pela curva de demanda 

quebrada (seção 1.3), devido à interação estratégica dos componentes. Seguindo esta lógica, 

as firmas manteriam seus lucros extraordinários. 

 

 Porém, as firmas em oligopólio não são capazes de formular seus preços de forma 

independente, devido à interação direta de seus concorrentes sobre eles. No entanto, a 

indústria buscará definir, preferencialmente, um preço que proporcione lucros econômicos, 

nos quais atrairiam novas firmas ao mercado. A livre entrada dessas novas firmas, ao longo 

prazo, aumentaria a concorrência, o que puxaria os preços para baixo, igualando-os ao custo 

médio das firmas estabelecidas7, e com isso, o lucro econômico seria zero (FARINA, 1990).  

 

Entretanto, isso não é o que se observa na realidade, e como destaca Bain (1956), os 

preços (e logicamente os lucros) praticados por firmas oligopolistas são maiores do que em 

nível competitivo. Em conseqüência disso, a Economia Industrial convencionou atribuir a 

existência deste fenômeno às barreiras à entrada.  

 

 As barreiras à entrada de novas firmas são, no geral, definidas como sendo qualquer 

fator (econômico, político, legal, etc.) que impeça a livre entrada de capital em uma indústria 
                                                 
7 Supondo que o bem transacionado seja homogêneo.    
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no longo prazo, o que denota em usufruto de lucros econômicos pelas empresas estabelecidas 

(KUPFER, 2002). Deste modo, as barreiras à entrada determinam a relação entre as firmas 

estabelecidas e potenciais da indústria (BAIN e QUALLS, 1987). 

 

 Para Bain, e também para a ECD, elas consistem numa característica estrutural, no 

qual permite às empresas estabelecidas a praticarem preços acima do nível competitivo sem 

atrair novos capitais à indústria. Obviamente, quanto maiores forem as barreiras à entrada, 

maior será a dificuldade de entrada de novos competidores.   

 

A entrada de uma nova empresa, neste contexto, seria então correspondente a uma 

adição líquida de capacidade produtiva na indústria por um novo agente. Deste modo, tanto as 

fusões quanto as aquisições, assim como a expansão da produção de firmas estabelecidas, não 

atendem aos requisitos necessários para serem denominados como entrada (KUPFER8, 2002).  

 

Antes de estudar o comportamento dos agentes diante da formação de preços e sua 

dinâmica no processo de entrada e saída de firmas na indústria, é necessário saber quais são os 

fatores responsáveis pelo aparecimento das barreiras à entrada. Bain pressupõe quatro 

condições para seu aparecimento. São elas: 

 

• Vantagens absolutas de custos das empresas estabelecidas (custo médio de 

longo prazo das firmas estabelecidas menor do que as entrantes). 

• Diferenciação de produtos. 

• Elevadas somas de capital inicial. 

• Economias de escala. 

 

O primeiro fator está relacionado com o uso de tecnologia mais avançada restrita às 

empresas estabelecidas (garantidas ao longo prazo por patentes, por exemplo), ou ao controle 

de acesso das fontes de matéria-prima ou de trabalho especializado escasso. Segundo a teoria, 

as vantagens absolutas de custos decorrentes da integração vertical também permitiriam a 

existência de barreiras de custos, tanto reais quanto pecuniárias e impediriam a entrada de 

novos concorrentes, desde que estas empresas tenham grande participação no mercado. Neste 

                                                 
8 KUPFER, L., Capítulo 6 in KUPFER, D. HASENCLEVER, 2002.    
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caso, o poder de oligopsônio frente aos seus ofertantes garantiria menores custos médios para 

as grandes firmas.         

 

O caso do segundo é derivado de outra característica de estrutura de mercado (a 

diferenciação de produtos). Os custos com propaganda e esforço de vendas acarretariam na 

consolidação de marcas nas firmas estabelecidas, e conseqüentemente, na fidelização de seus 

clientes (criação de uma curva de demanda cativa de cada firma). Com isso, as firmas 

entrantes terão que incorrer em custos extras com propaganda e esforço de vendas para alterar 

as preferências do consumidor. 

 

 O penúltimo fator apontado por Bain não pode ser considerado como um problema 

gerador de barreiras à entrada, como aponta Kupfer. Segundo este autor, Bain acreditava que 

o grande volume necessário para o investimento inicial restringiria a entrada de novas firmas, 

devido à dificuldade na captação e no financiamento de grandes recursos. Como se percebe, o 

problema estaria no processo de obtenção de capital e não ligado às barreiras à entrada. 

 

 O último fator é o que se apresenta como objeto mais interessante de análise do 

conceito de preço limite, por ser de caráter estrutural e estável, ou seja, de difícil transposição 

ao longo do tempo9. As economias de escala das firmas estabelecidas, relativamente 

significativas à extensão do mercado, permitem a um número limitado de firmas a produzir 

em escala mínima eficiente (custo médio mínimo). Deste modo, a empresa entrante que 

estivesse disposta a se estabelecer nesta indústria produziria em escala sub-ótima para atender 

a demanda, e por isso, ofertaria a um preço mais elevado (GILBERT, 1989). Desta forma as 

firmas estabelecidas fixarão seus preços num nível imediatamente inferior ao custo médio de 

produção da firma entrante, usufruindo-se de lucros extraordinários ao longo prazo.  

 

 Este comportamento da indústria diante às economias de escala pressupõe, por 

hipótese, que as firmas estabelecidas não reduzam sua produção por conta da entrada de uma 

nova competidora. Esta atitude tomada pelas firmas estabelecidas, como forma de retaliação 

frente aos seus potenciais concorrentes, é conhecida como postulado de Sylos10. 

  

                                                 
9 BAIN, 1956, op. cit.  
10 Em referência ao economista Paolo Sylos Labini. 
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 O estudo de viabilidade para o estabelecimento deste preço pelas firmas estabelecidas 

leva em consideração, segundo Bain e Qualls, três fatores: 

 

• O número de possíveis entrantes e a mensuração a conseqüente perda de mercado das 

firmas estabelecidas.  

• O grau de competição após a entrada e o impacto sobre a redução dos preços (e sobre 

o lucro econômico). 

• O intervalo de tempo entre a fixação de preços acima do preço acima da barreira à 

entrada e a incursão de novos concorrentes.  

 

É inserido nesse contexto que as empresas estabelecem o comportamento que irão 

seguir, visando a sua maximização de lucros no longo prazo. Este comportamento frente 

às barreiras à entrada influencia a conduta na qual os agentes adotarão. 

 

 Com o objetivo em mente de maximizar os lucros no longo prazo frente a determinado 

grau de barreiras à entrada, as firmas estabelecidas formularão a estratégia de formação de 

preço a ser seguida. Por estarem numa posição privilegiada na indústria, devido à dificuldade 

de entrada de novos concorrentes, possuem a possibilidade de escolher a opção que lhes 

ofereçam o maior retorno, seja permitindo a entrada, ou impedindo-a. Uma dessas estratégias 

é o estabelecimento de um preço limite. 

  

O preço limite será aquele logo abaixo da curva de custo médio da firma entrante, o 

que não permitirá a entrada de nenhuma nova firma, e acima dos custos médios das firmas 

estabelecidas, proporcionando lucros econômicos máximos (condicionado à possibilidade de 

entrada). 

 

 Bain (1956) apresenta quatro situações de potencial entrada de novas firmas. Sob essas 

condições as firmas estabelecidas buscarão maximizar seus lucros ao longo prazo, o que 

acarretará em diferentes quadros de desempenho da indústria. Assim tem-se: 

 

• Entrada Fácil: ocorre quando as empresas estabelecidas não conseguem sustentar seus 

lucros econômicos devido às baixas barreiras à entrada. A estrutura de mercado é 
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alterada, com a redução da concentração do setor e os preços caem para níveis 

compatíveis aos competitivos.   

• Entrada ineficazmente impedida: como a indústria neste caso não possui barreiras à 

entrada significativas, as firmas estabelecidas procurarão fixar o preço onde maximiza 

o lucro no curto prazo (receita marginal igual ao custo marginal). Esta atitude levará a 

entrada de novas empresas ao mercado, cessando com os lucros extraordinários. No 

entanto o montante de lucros auferidos deste modo será superior ao do caso em que as 

firmas estabelecidas utilizassem o preço limite. Neste caso, a estrutura de mercado e 

de preços sofreria constantes alterações, tendendo à desconcentração da indústria.   

• Entrada eficazmente impedida: neste caso as empresas utilizarão o preço limite como 

melhor estratégia para a maximização de lucros no longo prazo, impedindo novos 

ingressantes na indústria, não alterando sua estrutura de mercado. Esta condição 

dependerá de um nível razoável de barreiras à entrada. 

• Entrada bloqueada: ocorre quando a condição de maximização de curto prazo denota 

num preço inferior ao preço limite. Deste modo todas as firmas estabelecidas se 

comportariam como monopolistas e não haveria entrada de novos concorrentes. 

Pressupõe-se numa situação dessas grandes barreiras à entrada.  

 

Observa-se com maior freqüência na realidade a segunda e a terceira condição de 

entrada.  Apesar de facilmente se associar tamanho das barreiras e grau de concentração, Bain 

e Qualls argumentam que estas estruturas são independentes, pois existem tanto indústrias 

com alto nível de concentração conjuntamente com baixas barreiras, como o contrário.   

 

No que tange a relação com a diferenciação de produtos, percebe-se que este tipo de 

barreiras à entrada, criadas a partir de esforço de vendas, publicidade, marca, design entre 

outras, não oferecem proteção significativa à entrada, e portanto, não são considerados como 

principais geradores de barreiras. Estrutura de custos e economias de escala são os principais 

motivos.   

    

 Analisando brevemente o caso da indústria supermercadista, as diferentes 

características inerentes ao tamanho de cada tipo de firma (pequena, média ou grande) 

propiciam a existência de diferentes graus de barreiras, onde o maior tamanho da firma será 

acompanhado por uma maior resistência à entrada de uma nova firma com seu respectivo 

tamanho, dada uma determinada área de influência geográfica. A integração vertical, a 
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diferenciação do mix de produtos oferecidos em cada estabelecimento, a reputação e marca 

das redes, entre outras, são algumas modalidades de barreiras à entrada que podem estar 

presentes nesse setor (SESSO FILHO, 2003).    

  

 1.7 A Conduta dos Agentes na Formação de Preços em Oligopólio 

  

 Existe uma grande variedade de estratégias de mercado que podem ser seguidas pelas 

firmas de uma indústria. As empresas sabem da sua capacidade (e de seus rivais) de 

influenciar diretamente os preços de mercado, e por isso muitas vezes buscam mecanismos de 

acordo, organizados ou tácitos, que objetivem a maximização dos lucros da indústria e não 

apenas seu lucro individual, de modo a diminuir a incerteza e a possibilidade de “guerra de 

preços”. Em contrapartida, em outros casos, a melhor alternativa para as firmas poderá ser a 

conduta competitiva, que visa somente a maximização de seu lucro individual. 

 

Entretanto, como fora antes visto, de acordo com a ECD, o comportamento exercido 

será dependente do grau de concentração da indústria, da capacidade de diferenciação do 

produto, do tamanho de suas barreiras à entrada, ou da combinação de todos estes fatores.   

 

 Esta diversidade de formas de funcionamento são apresentadas por Kon (1994) na 

seguinte maneira: 

 

• Oligopólio conivente e organizado (formal): as empresas se organizam formalmente 

em uma associação central e conjuntamente elaboram os preços, as quantidades a 

serem ofertadas e a distribuição da produção no mercado. Trata-se tipicamente do 

exemplo dos Cartéis, onde a associação central escolherá o preço de mercado que 

maximizará os lucros da indústria. Constata-se que este arranjo somente será viável 

sob alguma estrutura de mercado que restrinja a competição, como mercados muito 

concentrados, ou grandes barreiras à entrada. Um grande grau de diferenciação entre 

os produtos não influenciaria a colusão, pois estimularia a independência      

• Oligopólio conivente e não organizado: as firmas estabelecem os preços a serem 

praticados por meio de acordos informais ou tácitos.  
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• Oligopólio não conivente e não organizado: as firmas tomam suas decisões de 

produção de forma independente, o que acarreta maior incerteza, externada pela 

competição por preços ou extrapreços (esforço de venda, marketing). 

 

Como fora exposto no caso de oligopólio conivente não organizado, as estratégias 

cooperativas de preço não precisam ser elaboradas necessariamente em conjunto ou de 

maneira explícita. Muitas vezes podem ser formados de modo implícito, ou tácito. O maior 

exemplo desta prática é o processo de liderança de preços.   

  

Segundo Kon (1994), esta consiste na incumbência de uma determinada firma (firma 

líder) em estabelecer o preço de mercado enquanto as demais o adotam. Assim como nas 

formas de organização, existem diversos modos de conduta de liderança de preços, desde o 

processo de determinação da firma líder, até seu comportamento (KON, 1994). 

 

• Liderança da firma dominante: exercida pela maior firma da indústria. Normalmente 

enquadra-se no caso onde a indústria é composta por uma firma com grande de 

participação de mercado e por pequenas firmas, que compõem a oferta competitiva. A 

firma dominante escolheria o preço que maximizaria seus lucros com base em sua 

demanda residual (demanda da indústria menos a oferta da franja). No caso de um 

produto homogêneo as firmas competitivas tomariam o preço estabelecido como dado 

produziriam a quantidade em que o preço fosse igual ao seu custo marginal, como 

num mercado competitivo. Para produtos diferenciados as firmas da franja competitiva 

tomariam o preço da firma dominante como base, diferenciando-o tanto para cima 

quanto para baixo, objetivando a maximização de suas vendas. 

• Liderança colusiva de preços: acontece quando as firmas reconhecem o 

comportamento cooperativo como melhor alternativa para as firmas oligopolistas. 

Desta forma as empresas que exercerem maior influência sobre a indústria 

estabeleceriam os preços a serem praticados pela indústria. Neste modo, para se 

manter a disciplina no mercado, a(s) líder(es) não poderá(ão) arbitrariamente 

modificar os preços, mas sim estabelece-los de forma ordenada e transparente, ou seja 

apontando para as demais firmas suas tendências e motivos para sua mudança. Essas 

alterações só poderão ser feitas se forem pertinentes a toda a indústria. Se a firma líder 

mudar seus preços apenas por conta de interesse próprio, sua liderança será destituída 

e um novo arranjo de mercado será feito. 
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• Liderança barométrica de preços: a firma líder neste caso se comportará como um 

barômetro, ou seja, medirá as pressões do mercado, executando as mudanças de preços 

necessárias para a regulação do setor. Por causa de o seu preço refletir essas condições 

as demais firmas o seguem, de modo a obter o melhor resultado possível. 

 

Tanto na liderança colusiva como na barométrica os preços praticados serão maiores 

do que no caso de ação independente entre as firmas.  

 

Outros mecanismos são utilizados pelas empresas para disciplinar os mercados 

oligopolizados. O uso de regras práticas simples de precificação é uma delas. A principal 

delas é a do “princípio do custo total”, que será abordada mais tarde nesse capítulo. 

 

Baseadas nesse procedimento, as firmas estabelecerão um preço com uma margem tal 

que cubra os custos diretos (matérias-primas, mão de obra, energia), indiretos (manutenção, 

mão de obra administrativa, aluguel) e propicie lucros. Como os agentes conhecem o modo no 

qual seus concorrentes elaboram seus preços, provavelmente saberão como se comportar 

frente a mudanças nas condições básicas de mercado (alteração de custos ou de demanda), o 

que reforçaria a estabilidade da indústria. 

 

Devido à necessidade de explicar a influência da demanda na conduta das firmas, a 

próxima seção tratará sobre esse assunto.  Não apenas embasados em regras praticas, ou em 

condutas colusivas, que se explica a tendência de rigidez nos preços nos mercados em 

oligopólio. Como será visto adiante, a relação entre a conduta das firmas com as condições 

básicas de demanda, são fundamentais para explicar o comportamento dos preços. Deste 

modo será necessário expor um modelo que explique o papel da demanda em oligopólio 

frente às ações das empresas oligopolistas.  este fenômeno por meio de uma teoria geral de 

estabilidade de preços nesses mercados. Tal modelo é conhecido como Curva da Demanda 

Quebrada, que será exposta a seguir. 

 

1.7.1 A Curva de Demanda Quebrada 
 

 A rigidez nos preços não é totalmente explicada apenas pela conduta cooperativa, ou 

tácita dos agentes, pois a ação dos ofertantes também se relacionará com as condições de 
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demanda (SCHERER & ROSS, 1990).  Uma forma de apresentar esta relação com o 

comportamento de rigidez em preços de oligopólio é através da Curva de demanda quebrada.    

   

Inicialmente concebida de forma independente pelos trabalhos de Sweezy e Hall e 

Hitch11, este modelo busca dar uma explicação geral sobre o porquê da existência de rigidez 

nos preços em mercados oligopolizados.  

 

 Nele, as empresas se defrontariam com duas curvas de demanda subjetivas, que 

refletiriam as reações das firmas rivais no caso de alterações no preço praticado pela firma. 

 

 
                                 Gráfico 1:Curva da Demanda Quebrada 
                                  Baseado em Labini, 1984. 

 

Uma delas, mais elástica, mostra as conseqüências no caso da firma aumentar seu 

preço. Neste caso seus concorrentes não o seguiriam e tomariam parte de seu mercado. A 

outra curva, mais inelástica, ilustraria os efeitos de uma baixa no seu preço, que no caso seria 

seguido por seus concorrentes devido ao medo de perder clientes, e assim não obteria um 

grande aumento na quantidade demandada. Deste modo os concorrentes estariam reagindo de 

forma desfavorável à iniciativa de uma das firmas em desobedecer à disciplina da indústria, 

que desta forma, não conseguirá auferir maior lucro. 

 

Em conseqüência disso, as firmas se estabeleceriam no preço de equilíbrio, que seria o 

ponto de intersecção dessas curvas, onde se localizaria a “quebra” da demanda. Devido a esta 

                                                 
11 SWEEZY, P. Demand Under Condition of Oligopoly, in Journal of Political Economy, vol. 47 1939. HALL, 
R. & HITCH, C., Price Theory and Business Behavior, Oxford Economic Papers n. 2, 1939.     
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“quebra” na demanda, as curvas de receita marginal seriam descontínuas o que garantiria uma 

manutenção nos preços mesmo com significativa alteração nos custos. Deslocamentos 

moderados na demanda também pouco surtiriam efeitos sobre o preço.   

 

 Labini alia o conceito da curva de demanda quebrada com o princípio do custo total, 

devido à impossibilidade da existência de um equilíbrio marginalista, pois não seria possível 

estabelecer um preço onde o custo marginal cruzasse com e Receita marginal, dada a 

descontinuidade da última. 

 

 Conforme será exposto na seção adiante, o princípio do custo total não estabelece a 

quantidade a ser produzida pela firma sem a existência de um dado preço. Como o próprio 

preço não pode ser obtido com o auxílio da curva de demanda quebrada, estes dois 

mecanismos apenas explicam apenas a rigidez nos preços em oligopólio. Autores como 

Labini (1984) e Bain (1956) argumentam que a determinação de um preço de equilíbrio 

dependerá das condições de entrada de novas firmas desta indústria. Deste modo o seu 

processo de determinação seria deslocado para o longo prazo. 

 

1.7.2 O Princípio do Custo Total: 
 

   

Este princípio, desenvolvido por Labini (1984), sugere que os preços a serem fixados 

pelas firmas seriam aqueles nos quais cobrissem os custos diretos (salários, insumos, energia), 

mais uma porcentagem sobre os custos indiretos (máquinas, amortizações, despesas com 

administração) e uma margem de lucros. Deste modo tem-se: 

 

vqvqvp ´´´ ++=  

 xkvq =´  

 gvq =´´  

 

Onde: 

 

 x  = Quantidade produzida 

 k  = custo fixo 
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 v  = custo direto médio 

 ´q  = % que cobre o custo fixo 

 ´´q  = % necessário para obter o lucro g  

 g  = lucro 

 p  = preço 

 

Para: 

 
´´´ qqq +=  

 

qvvp +=  

 

Onde: 

 

gxkqv +=  

 

Por se tratar de um método simples e convencional seu uso facilitaria a ação colusiva 

dos agentes com o propósito de elevarem suas margens de lucro. Também auxiliam a 

disciplinar o mercado quanto à volatilidade nos preços. 

 

Ao considerar a dinâmica de entrada e saída de firmas, Labini apresenta três tipos de 

preços que seriam usualmente utilizados como estratégia de mercado: Os preços mínimos, de 

exclusão e de expulsão. O primeiro garantiria à empresa um retorno mínimo ao seu capital, ou 

seja, a taxa de lucro normal da economia. O segundo refletiria numa queda na taxa de lucro do 

setor, tal que seria menor que a taxa de lucro mínima de equilíbrio da economia, o que 

desestimularia a entrada de novos concorrentes. Quanto ao último, seria aquele abaixo dos 

custos diretos de determinado tipo de empresa (ex: pequenas), obrigando-as a sair deste 

mercado. No logo prazo o preço de exclusão seria igual ao de expulsão. 

 

Labini atribui a execução dessas estratégias de preços à(s) empresa(s) dominante(s), 

que os fixarão seguidamente, até encontrar seu ponto de estabilidade. 
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Mesmo com a manutenção de um mesmo nível de preços, ainda há a questão da 

quantidade a ser produzida para o mercado, na qual sofrem variações cíclicas (LABINI, 

1984). O empresário produzirá uma quantidade intermediária entre 0x  (quantidade onde o 

lucro é igual a 0) maxx  (quantidade máxima possível de produzir com a planta). Neste caso: 

 

0xkvp +=  
 

vp
k

x
−

=0  

 

 A quantidade que serve para determinar o preço deverá ser maior que 0x  para ter lucro 

líquido. Mas 0x  depende do preço para ser determinado, além do custo fixo e do variável 

médio. A interdependência existente entre as empresas no oligopólio impede que a firma 

elabore seu preço isoladamente. Assim o preço deverá ser um dado pelo mercado para a firma 

estipular a quantidade a ser ofertada. Deste modo tem-se: 

 

nx : Solução de equilíbrio, dado p. 

 

nxkqv >  

 

Então: 

 

gxkqv n +=  

 

Portanto este modelo explicaria apenas variações de preços e não a sua determinação. 

Mudanças nos custos referentes a todas as firmas da indústria gerariam variações nos preços 

de mercado, sendo mantidas as margens sobre os lucros, enquanto que alterações nos custos 

em uma ou em algumas firmas não impactariam sobre os preços, mas apenas sobre suas 

margens de lucros. Isso mostra a relação de dependência existente entre a conduta de 

formação de preços em oligopólio e os parâmetros estruturais de mercado para o 

estabelecimento dos preços12 (SCHERER & ROSS, 1990).  

                                                 
12 Diferentemente da abordagem da ECD, Labini atribui apenas as barreiras à entrada como responsáveis pela 
formação de preços. Detalhes Labini, 1984, cap 2. 



 

 

 
 

24 
 

 

A quantidade produzida e as margens de sobre os custos fixos e o lucro seriam 

indeterminadas sem um dado preço de equilíbrio. O preço, uma vez fixado, após 

estabilização, ou manutenção da estrutura de mercado, tenderia a permanecer no mesmo nível, 

segundo o mecanismo da demanda quebrada.  

 

 Outras formas de fixação de preços também são comumente utilizadas pelas firmas 

oligopolistas tais como a formação de mark-ups, preço “standard” e a precificação por pontos 

focais. O estabelecimento de preços com mark-up consiste na adição de uma determinada 

margem sobre os custos médios (ou marginais). Segundo Varian (1994) este método é 

representado pela seguinte fórmula: 

 

ε−
=

1
meC

p  

 
Onde: 

 

 p = preço  

 ε = elastiscidade-preço de demanda 

meC  = custo médio 

 

 Como se pode observar a firma deverá operar no segmento elástico da curva de 

demanda, de modo a obter um mark-up maior do que um, e assim auferir alguma margem. 

Para o caso da firma se confrontar com uma demanda de elasticidade constante, o mark-up 

não se modificará com a quantidade produzida pela firma. 

 

 O preço “standard” é também calculado a partir dos custos e se baseia num volume 

esperado demandado de produção. Sobre isso, estipula-se uma margem de retorno desejado 

sobre o capital, que será revisto de acordo com o padrão de competição verificada na indústria 

e com suas metas de longo prazo. 
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No caso da precificação pela regra dos pontos focais13, sua aplicação é preferida no 

caso de situações onde os competidores não possuem informações ou subsídios à coordenação 

da indústria. Neste caso as firmas tenderão a buscar preços que convirjam a um ponto comum, 

sendo escolhido por analogia ou por simetria de uma situação anterior, onde se alcançará um 

“meio termo” de equilíbrio. 

 

Observam-se como as estratégias de mark-up do preço “standard” são derivadas do 

“princípio do custo total” e, como a técnica dos pontos focais, são somente apenas mais tipos 

regras para disciplinar a competição da indústria. Destaca-se também que estas regras sofrem 

com as mesmas limitações acima explicadas.  

 

1.8 Conduta e Competição Extrapreço 

  

Deve-se destacar que até agora foi mostrado como as firmas oligopolistas poder se 

comportar frente à competição por via preços. Entretanto, além desta forma de concorrência, 

há a competição extrapreço, liderada pela diferenciação de produtos e pela diversificação das 

atividades econômicas (CARLTON & PERLOFF, 2000). 

 

 As condutas patrocinadas pela diferenciação de produtos são baseadas em assegurar, 

ou aumentar, o grau de diferenciação dos produtos a serem oferecidos, de modo a diminuir 

sua condição de dependência em relação aos seus competidores e a erigir barreiras à entrada 

em seus mercados. Para isso investem em propaganda, design e qualidade de seus produtos.   

Por meio desta forma de competição as firmas buscam o crescimento e o aumento de sua 

participação nos mercados, sem sacrificar suas margens de ganho em ações agressivas sobre 

os preços de mercado. 

 

 Particularmente no caso da indústria supermercadista, a diferenciação entre os 

concorrentes estará centrada na qualidade dos serviços prestados aos seus consumidores, com 

destaque ao atendimento rápido e atencioso aos seus clientes, variedade e qualidade de 

produtos, mix de mercadorias, limpeza das lojas, boa localização, oferecimento de outros 

serviços (chaveiro, caixas eletrônicos, farmácias), entre outros (LEPSCH, 1996).     

 
                                                 
13 SCHELLING, T. C., The Strategy of Conflict, Cambridge: Harvard University Press, 1960.   
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Em relação à diversificação de suas atividades, visa-se o crescimento das firmas, em 

conjunto com a redução de seu risco e de sua volatilidade nos seus rendimentos, ou 

simplesmente a luta por sua sobrevivência. Deste modo procura se libertar dos limites 

impostos pelos seus mercados correntes. 

 

 A firma poderá se dirigir para outros mercados baseando-se na proximidade existente 

entre suas atividades originais e a de outros mercados, ligados tanto pela similaridade aos 

produtos produzidos pela empresa, como pelo controle sobre as etapas do processo de 

transformação relacionadas ao produto; ou ao grau de similaridade entre as competências 

produtivas e gerenciais, procurando sinergias na diversificação em setores não diretamente 

conexos (BRITTO14, 2002). A seguir serão abordadas as diferentes formas de diversificação: 

 

• Diversificação horizontal: consiste na introdução de produtos relacionados aos 

produtos originais, sendo vendidos pelos mesmos canais de distribuição. Ela é 

vantajosa também por ser capaz de compartilhar da mesma matriz tecnológica de 

produção. 

• Integração vertical: trata-se da busca pela produção de toda a cadeia produtiva de um 

bem, da fabricação dos insumos até a confecção do bem final. A integração poderá 

ser para trás (a montante), onde a firma entra nos estágios anteriores de produção, ou 

para frente (a jusante), no qual produz nos estágios posteriores. A integração para 

trás, como será observado na indústria de supermercados, não tem por objetivo 

afetar o preço oferecido ao consumidor final, mas tem como conseqüência desejada 

a redução dos custos de produção. 

• Diversificação concêntrica: ao contrário das duas primeiras formas de diversificação, 

esta não se caracteriza pela proximidade das atividades, mas sim pela similaridade 

de competências essenciais. Ao identificar o seu núcleo de competência, ou seja, seu 

processo idiossincrático de capacitação técnica, produtiva e gerencial, obtendo 

vantagens competitivas em certas atividades. A exploração dessas vantagens 

proporcionará a diversificação em mercados pouco similares, mas no qual se 

aproveitam das competências essenciais.  

• Diversificação em conglomerado: constitui-se na diversificação em ramas de 

atividade não conexos. Sua diversificação se deve basicamente ao surgimento de 

                                                 
14 BRITTO, J., Capítulo 14, in KUPFER, D. HASENCLEVER, 2002.    
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oportunidades de lucro proporcionadas pelo ambiente econômico e não pela 

capacidade da firma em questão. 

 

Entretanto processo de diversificação possui condicionantes à sua expansão, tanto 

internos, quanto externos. Têm-se como condicionantes internos a capacidade da firma a 

capacidade em investir em P&D (pesquisa e desenvolvimento), a obtenção de serviços 

produtivos ociosos, de modo a não prejudicar a produção do mercado original e seu grau de 

especialização em seus processos produtivos. Quanto aos condicionantes externos, a 

capacidade de crescimento futuro de seu mercado original, que proporciona recursos para o 

investimento em outras atividades, e o padrão de competição presente nos mercados, exerce 

influência nesse processo. 

 

 Quanto às formas de diversificação, ela pode originar-se pelo acréscimo de capacidade 

de produção (crescimento orgânico), ou por meio de fusões e aquisições. Nessa última forma 

não há alteração no estoque de fatores de produção. As vantagens desse tipo de diversificação 

é a captação do aprendizado da firma adquirida, a incorporação de um parque produtivo já 

dimensionado para seu mercado e a eliminação de um concorrente ou o controle de um 

processo produtivo. Esse tipo de diversificação acarreta em maior concentração dos mercados. 

 

1.9 Desempenho e Poder de Mercado 

 
 A observação do desempenho de uma indústria resulta em avaliar se ela está 

satisfazendo melhor maneira possível a sua demanda, oferecendo produtos de qualidade, 

variedade e a preços próximos aos de nível competitivo. O caso em que as firmas 

estabelecidas, ou um grupo de firmas, praticarem preços no longo prazo acima de seus custos 

médios, sem a entrada ou perda de participação de mercado é denominado como poder de 

mercado, exercido pelas firmas (SCHERER & ROSS, 1990).  
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 Tradicionalmente, segundo a teoria marginalista, o poder de mercado é definido como 

a prática de preços acima dos de nível competitivo (preço igual ao preço marginal). Esta 

condição foi formalizada por Lerner15 (1934) como: 

 

 

ε
1=−

P
CP MG  

 

 

 

Onde: 

 

P  = Preço 

ε  = elastiscidade-preço de demanda 

MGC  = Custo Marginal 

 

 Por trás desta fórmula pressupõe a hipótese de maximização de lucros. Nota-se 

também que o poder de mercado acaba se baseando exclusivamente sobre as condições de 

demanda (quanto mais inelástica maior seria o seu poder de mercado). 

 

 Confrontando-se com a análise marginalista, Kalecki (1984) introduz o conceito de 

“grau de monopólio” como forma de determinação de preços e de margens, que por 

conseqüência acaba influenciando a distribuição macroeconômica da renda.  

 

 Ao supor custos marginais constantes e capacidade ociosa, o autor define o processo 

de formação de preços de modo parecido ao princípio do custo total, e adiciona o preço médio 

da indústria (sem a inclusão do preço da firma em questão), juntamente com sua respectiva 

margem, como fatores adicionais na determinação do preço da firma. Assim tem-se: 

 
*npmup +=   

 

Onde: 

                                                 
15 LERNER, A., The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power, Review of Economic 
Studies, 1934.   
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*p = preço médio da indústria 

p = preço da firma 

u  = custo direto unitário 

nm,  = coeficientes positivos 

 

 A firma deverá estabelecer seu preço de modo em que não seja inferior ao seu custo 

direto unitário, nem excessivamente superior ao preço médio. Em ambos os casos a firma 

recorreria em diminuição nos seus lucros, ou até em prejuízos.  

 

 Ao adicionar o preço médio da indústria como relevante ao processo de precificação 

de uma firma, Kalecki implicitamente supõe a diferenciação de produtos no mercado. Deste 

modo um maior grau de diferenciação de produtos numa dada indústria pode ser ilustrado por 

uma maior dispersão nos preços em torno de sua média.  

 

 Os parâmetros m  e n , ao refletirem a intensidade de resposta frente aos fatores 

responsáveis pelas mudanças de preços, refletem o poder de mercado de cada empresa, ou na 

concepção do autor, certo “grau de monopólio”. Um aumento no valor destes parâmetros 

acarretaria num maior poder de mercado praticado pela firma. Para o caso de n < 1, o preço 

da firma poderá ser igual ao preço médio, o que representaria em ausência de grau de 

monopólio. Ao considerar a relação entre preço e custo direto da firma como equivalente a 

este quociente na indústria temos: 
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 será o valor igual ao grau de monopólio da firma. Deste modo 

aponta para direção de que não são os preços em si que demonstram o poder de mercado, mas 

sim sua relação com os custos diretos (POSSAS, 1990). Quanto maior este valor, maior será o 

poder de mercado.   

 

 Kalecki aponta como principais fatores geradores deste grau de monopólio o grau de 

concentração dos mercados, os gastos com esforço de vendas (publicidade e propaganda), 
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fatores que influenciam os custos indiretos (fixos) e diretos e o poder dos sindicatos (fator 

inversamente relacionado com o grau de monopólio). 

 

 No entanto, ao ignorar as diferentes composições de custos e de tecnologia das 

empresas, que apresentariam diferentes taxas de lucro, mesmo com margens de lucro 

equivalentes, e ao não considerar o problema da entrada de novas firmas, o que deprimiria o 

preço as ser cobrado pelas firmas, a relação proposta por Kalecki não refletirá diretamente 

numa mensuração de poder de mercado (POSSAS 1990).  

 

 Ao considerar não apenas as condições de custo e de demanda, mas também as 

barreiras à entrada e as diferentes tecnologias empregadas pelas firmas, Labini procurou 

mostrar de que modo estes fatores econômicos repercutem em poder de mercado para as 

firmas. O autor demonstra que a margem obtida pelos oligopolistas (margem q do princípio 

do custo total), ou seja, o hiato entre preços e custos (poder de mercado) não é determinado 

diretamente pela elasticidade da demanda, mas constitui-se num resíduo do processo de 

formação de preços, que para o autor decorre do movimento de entrada e saída de firmas na 

indústria (LABIN, 1984, cap 5). Por isso q dependerá não apenas da elasticidade da demanda 

como também da extensão do mercado, composição das empresas na indústria, tecnologia 

(leia-se estrutura de custos) e preço dos fatores. 

 

 Na verdade, o autor coloca a elasticidade da demanda como fator de segundo plano, 

destacando a interação entre competidores efetivos e potenciais e as suas possíveis reações 

frente a alterações nas condições de mercado.  Devido a esta posição de coadjuvante, o preço 

de equilíbrio da indústria pode ser compatível mesmo com uma elasticidade de demanda 

menor ou igual a um. Isso ocorreria, como fora destacado na seção sobre barreiras à entrada, 

devido a potencial entrada de novos competidores no caso de uma pequena elevação no preço, 

o que poderia resultar em queda nos lucros das empresas estabelecidas.  

 

 Ao contrário de Kalecki, o autor não trabalhou com a hipótese de diversidade de 

preços na indústria, aborda apenas com maior profundidade o caso de oligopólio concentrado. 

No entanto, usou esse procedimento de modo a facilitar o estudo sobre a determinação dos 

preços em oligopólio, e consequentemente, da margem q (LABINI, cap. 2). Pode-se então 

considerar análise de Kalecki sobre o “grau de monopólio” como um complemento à de 
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Labini, ao acrescer o diferencial entre o preço da firma e o da indústria como um indicativo de 

poder de mercado praticado pela empresa.  

  

. 
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CAPÍTULO 2: A HISTÓRIA DOS SUPERMERCADOS NO BRASIL 

 

Introdução 

 

 Neste capítulo será apresentada a história do setor supermercadista no Brasil e sua 

relação com o processo histórico do país. A exposição deste panorama proporcionará um 

maior entendimento sobre a importância e o funcionamento desta indústria na economia 

brasileira, além de ajudar a identificar quais são os atributos econômicos relevantes para a 

análise do setor.  

 

 Primeiramente, na primeira seção, será exposta uma breve história sobre o 

aparecimento dos supermercados nos EUA, país no qual inventou este ramo de atividade. Na 

seção seguinte será mostrado o seu processo histórico no Brasil, desde antecedentes históricos 

à sua implementação, passando por sua introdução e desenvolvimento. Para finalizar será 

exposto um pequeno histórico das atuais quatro maiores redes de supermercados atuantes no 

país.  

 

2.1. O Aparecimento dos Supermercados 

 

 Os primeiros supermercados apareceram nos EUA em 1915-1916, com as lojas Alpha 

Beta Markets na Califórnia e Piggly Wiggly no Tenesee. .O setor passou a se espalhar pelo 

país com a grande depressão da década de 30. Basicamente muitos armazéns, que buscavam 

se adaptar a este período adverso, passaram a trabalhar com esta modalidade de auto-serviço, 

com o intuito de cortarem gastos. Isto fica evidenciado pela ausência de luxo ou requinte 

presente nestas instalações (SESSO FILHO16, 2001).  

 

 Outra característica destas lojas era a grande variedade e quantidade de produtos 

ofertados a baixos preços, que apesar de proporcionarem baixas, ou até nulas margens de 

                                                 
16 SESSO FILHO, U.A., O Setor Supermercadista no Brasil nos Anos 90, Projeto de Tese, Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2001. 
 



 

 

 
 

33 
 

lucro em alguns produtos, geravam um maior giro nos estoques, onde o varejista obteria seu 

ganho.  

 Uma importante ferramenta utilizada para a promoção de vendas era a publicidade. 

Por meio de anúncios no jornal, divulgavam os seus preços promocionais e desta forma 

atraiam clientes, que poderiam comprar não somente os produtos em promoção, como 

também outros bens, que proporcionariam maiores margens para o varejista.  

 

  Por se tratar de um auto-serviço, onde os consumidores escolhem diretamente os seus 

produtos, e por isso, não existir a figura o vendedor como intermediário, os supermercados 

buscam artifícios para que o consumidor compre por impulso, ou seja, acabe comprando 

produtos que não estavam inicialmente em seus planos de consumo. Foi assim que esses 

varejistas do ramo de alimentos conseguiram sobreviver e até prosperar em meio à crise. Esta 

supressão do intermediário no momento da compra fez surgir um novo paradigma no setor 

varejista, como fora explicitado por Rodrigues (1993): “O desaparecimento da figura do 

balconista, ou do proprietário, como intermediador da transação mercantil deslocou o eixo 

da comunicação para a própria mercadoria” (RODRIGUES, 1993, p. 57).  

 

 Isso foi rapidamente percebido pelo setor industrial como fonte de lucros, que 

principalmente no período pós-guerra, passou a investir mais em novas embalagens, design, 

uso de novos materiais de conserva, como os enlatados, e a propaganda, de modo a buscar a 

diferenciação de seus produtos, em detrimento da competição via preços como forma de 

estimular a compra do consumidor. Esta nova estratégia de mercado criou uma maior 

interdependência entre os dois setores e impulsionou as modalidades de auto-serviço, entre as 

quais o setor de supermercados. 

 

2.2. A História dos Supermercados no Brasil 

 

2.2.1 Antecedentes à Implantação 

 

   O florescimento da atividade agrário-exportadora cafeeira no final do séc. XIX e início 

do XX trouxeram consigo o aparecimento de certos ramos industriais, principalmente 

voltados ao complexo exportador. Com a industrialização veio a urbanização, principalmente 
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em São Paulo e no Rio de Janeiro, já no início do século passado. Esta maior concentração de 

pessoas nas grandes cidades provocou uma maior necessidade na geração de excedentes e na 

distribuição de alimentos. Entretanto o complexo de infra-estrutura voltado para o modelo 

primário exportador e o arcaico modo de produção agropecuário, em sua maior parte de 

subsistência, eram entraves para estas finalidades (RODRIGUES, 1993) 17. Esses problemas 

acabavam por elevar o preço dos alimentos, que tinham em seu percurso, do campo até o 

mercado consumidor, um grande número de intermediários. 

 

 O mercado de alimentos foi em fruto disso dominado pela especulação e pela escassez. 

De olho nesta situação o Estado começa a intervir no mercado. Em 1918 criou o CAP 

(Comissariado de Alimentação Pública), que tinha como finalidade controlar os preços e 

auxiliar a tarefa de melhoria na distribuição e abastecimento de alimentos para as populações 

urbanas. Muitos outros órgãos foram posteriormente criados para cuidar desses problemas no 

Brasil no decorrer do século18. 

 

  Com a mudança do padrão primário-exportador para o do crescimento do mercado 

interno via indústria, provocado pela grande depressão de dos mercados mundiais (Crise de 

29) e pelo conseqüente processo de industrialização interno, desencadearam-se profundas 

mudanças na economia brasileira, como o aprofundamento do processo de urbanização e a 

unificação da economia nacional, com a expansão da malha ferroviária. Desta forma o Brasil 

se recuperou e voltou a apresentar crescimento econômico. 

 

 Os principais centros urbanos, como São Paulo, passaram a receber grandes 

contingentes de mão de obra, provenientes das regiões rurais do país, que buscavam melhores 

condições de vida (CYRILLO, 1987). 

 

 Ao final da segunda guerra mundial, os EUA despontaram como a grande potência 

hegemônica do capitalismo. O seu poderio não se concentrou apenas no campo militar, sua 

influência se fez muito presente na cultura, onde filmes, revistas e produtos exaltavam o 

padrão de vida americano. Novos produtos como eletrodomésticos, carros, enlatados, 

                                                 
17 RODRIGUES, M. ABRAS. 40 Anos de Supermercados no Brasil. São Paulo: ABRAS, 1993. 
 
18 Podemos citar o SAPS (Serviços de Assistência da Previdência Social), que acabou por interferir no mercado 
vendendo alimentos aos aposentados, CMP (Comissão Nacional de Preços), COFAP (Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços), isso para citar até a década de 60. 
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plásticos e composições sintéticas, além de hábitos e serviços daquele país, passaram a ser 

objetos de desejo dos consumidores pelo mundo. No Brasil não foi diferente. Foi nesse 

contexto de mudanças que novos bens e serviços surgiram no país, entre eles o supermercado 

(COSTA, PURKOTE, SANTOS, 2001).  

 

 Este novo ambiente urbano gerou uma demanda ainda maior por alimentos, o que 

ocasionou uma maior exigência sobre o setor rural e sobre a infra-estrutura do país. O 

primeiro deveria produzir maiores excedentes, apesar de sua estrutura agrária ser 

predominantemente de subsistência. Já o segundo, que fora planejado essencialmente para a 

exportação, teve que se sobrecarregar para atender a demanda interna (CYRILLO, 1987). 

 

 Assim como a infra-estrutura, a política de financiamentos não estava preparada para 

atender essas novas necessidades. Tanto as culturas agrícolas designadas ao abastecimento, 

como novos projetos voltados à distribuição e comunicação não eram satisfatoriamente 

atendidos por essas políticas. Tais dificuldades de abastecimento e distribuição fomentaram 

grandes grupos oligopólicos para o atendimento dessas necessidades. No caso específico do 

comércio de alimentos, proporcionou o aparecimento dos grandes atacadistas19. 

 

 Apesar dessas adversidades, o setor comercial, a exemplo da indústria, começou a se 

modernizar e a buscar atender da melhor forma os consumidores. Em 1947, fundou-se a 

primeira loja de auto-serviço de alimentos, o Frigorífico Wilson. Ele era composto por uma 

seção açougue tradicional juntamente com uma parte de mercearia em auto-serviço20. 

 A partir dos anos 50, fica evidente a mudança do setor agro-exportador para o 

crescimento industrial interno (sobretudo com o desenvolvimento dos setores de bens de 

consumo duráveis21 e não duráveis) como sendo o setor dinâmico de crescimento da 

economia brasileira, principalmente a partir do Plano de Metas. A maior integração da infra-

estrutura, a expansão do parque industrial, com a maior presença do capital externo, e a 

intensificação do processo de urbanização corroboraram este fenômeno. 

                                                 
19  Para saber maiores detalhes sobre este fenômeno, ver SMITH, G.W., “Marketing and Economic 
Development: A Brazilian Case Study, 1930-1970”, Food Research in Agricultural Economics, Trade and 
Development, vol. III, n 3, 1973. 
20 Dois anos mais tarde foi comprada por Raul Borges, que mais tarde seria conhecido como o “pai do 
supermercadismo” no Brasil, RODRIGUES, 1993 op. cit.      
21 Sobretudo este setor a partir do Plano de Metas, foi o mais incentivado. Entretanto por ser intensivo em 
capital, e conseqüentemente, poupador de mão de obra, contribuiu para o aumento da concentração de renda do 
país. Esta maior concentração acabou por gerar uma parcela de consumidores de maior renda e em decorrência 
disso, mais exigentes.  
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 Entretanto, cabia ainda ao setor exportador o importante papel para a economia 

nacional: o de gerador de divisas para o fomento à importação de máquinas e demais bens 

intermediários, imperativos para o processo de industrialização. 

 

 A política de financiamento a partir desse período se adequou às novas necessidades, e 

passou a estimular a modernização do campo, financiando a compra de máquinas, insumos e 

fertilizantes, e o aumento da produção, seja pelo aumento da produtividade ou pelo aumento 

da fronteira agrícola. Também desempenhou um papel fundamental na expansão da infra-

estrutura. Tais políticas tinham principalmente o Estado como maior emprestador de recursos.  

 

 Estes fatores conjugados, maior integração logística, modernização e expansão da 

agricultura, propiciaram maiores condições para o desenvolvimento de outras atividades, 

como o comércio. Deste modo foi estimulada uma maior concorrência sobre a distribuição e 

comercialização de produtos, seja por novos atacadistas ou até por parte das próprias 

indústrias, devido a sua maior escala adquirida. De qualquer modo estas novas condições 

enfraqueceram os tradicionais grandes atacadistas. 

 

 Em meio a este contexto da década de 1950 surgem os primeiros supermercados. No 

entanto ainda não de forma dominante. Apesar destes se localizarem em áreas densamente 

povoadas por consumidores de alto poder aquisitivo, esta moderna forma de auto-serviço 

ainda não possuía viabilidade para sua reprodução generalizada, mesmo nos maiores centros 

urbanos. 

 

2.2.2 A Implementação dos Supermercados no Brasil e seu Desenvolvimento 

 

 Como fora salientado na seção anterior, o novo modelo econômico brasileiro, baseado 

no crescimento do mercado interno, esbarrou em dificuldades, como a ultrapassada rede 

logística e de infra-estrutura, além da antiga estrutura agrária. Outro problema, em grande 

parte gerada por tais dificuldades, era a inflação. Também se observou, a partir do pós-guerra, 

o início de uma nova etapa no capitalismo mundial, com os EUA despontando como potência 

hegemônica e influenciando o mundo com seus valores e cultura, além do seu poder 

econômico. Esse novo padrão de “modernidade” foi implementado no Brasil, o que 
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possibilitou a incorporação de novos hábitos de consumo e também propiciou o aparecimento, 

entre outras coisas, dos supermercados. 

 

 O ano de 1953 é considerado marco zero para o setor no país. Em janeiro deste ano foi 

inaugurada, em São José dos Campos, a loja da Cooperativa dos Funcionários da Tecelagem 

Parahíba, que operava nesta modalidade de auto-serviço. Em agosto do mesmo ano, na região 

central de São Paulo, foi aberta a primeira loja Sirva-se22. 

 

 Insatisfeito com a condução dos negócios na Sirva-se, Raul Borges se desligou da 

empresa e se juntou com outros sócios para formar, em dezembro de 1954 a primeira loja 

Peg-Pag, também em São Paulo. Esta nova empresa buscou para serem chefes de 

departamentos, apenas funcionários altamente qualificados23 e com isso elaborou um novo 

conceito de qualidade para este novo setor. A rede Peg-Pag foi então considerada pelo 

empresariado como “escola de supermercado”, devido à eficiência no atendimento e no modo 

de operação.  

 

 Seguindo o exemplo de Raul Borges e de outros, novas redes de supermercados foram 

inauguradas nos centros urbanos brasileiros: A rede Disco (Rio de Janeiro, 1956), Real (Porto 

Alegre, 1958), Paes Mendonça (Salvador, 1959) e Pão de Açúcar24 (São Paulo, inaugurado 

como supermercado em 1959), são alguns exemplos de negócios de sucesso no varejo de 

alimentos. 

 Apesar de promissor, o desenvolvimento do setor supermercadista encontrou 

dificuldades. Sem contar com os problemas relacionados à distribuição de alimentos, um dos 

maiores entraves era o comportamento do consumidor, que não tinha o hábito de comprar por 

auto-serviço. Outro problema era o preconceito que essas firmas sofriam por seus 

compradores. Devido às suas modernas e inovadoras instalações, os supermercados eram 

vistos pela população com um mercado de luxo, mesmo apresentando preços mais 

competitivos que o varejo tradicional (RODRIGUES, 1993). Foram necessários gastos com 

propaganda e com funcionários para ensinar a população a comprar e a economizar utilizando 

este auto-serviço. 
                                                 
22 Anteriormente, em outubro de 1952, Raul Borges e alguns sócios fundaram a Sociedade Supermercado Sirva-
se, que dera origem ao estabelecimento no ano seguinte. 
23 Para se ter uma idéia, o responsável pelo setor de carnes era um Francês Professor da Escola de Carnes de 
Paris, RODRIGUES, 1993, op. cit.  
24 A primeira loja Pão de Açúcar foi inaugurada em 1943, porém operava como doceria e não como 
supermercado. Ver COSTA, PURKOTE, SANTOS, 2001. 
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No entanto, o maior entrave para o desenvolvimento do setor fora o regime tributário, 

representado, sobretudo, pelo Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC) (WILDER, 2003). 

As altas alíquotas deste imposto sobre a receita das vendas estimulavam a sonegação, 

principalmente pelo varejo tradicional. Como a estrutura administrativa dos supermercados 

era caracterizada pelas vendas registradas mecanicamente, com o aparato das caixas 

registradoras, era mais difícil praticar a sonegação, o que gerava perda de competitividade 

frente ao varejo tradicional. Somente com a substituição deste imposto pelo ICM (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias), em 1968, que este problema foi solucionado.   

 

 A maioria dos seus fornecedores não estava adequada para vender seus produtos 

através dessa modalidade de varejo. Grande parte destes produtos, principalmente os 

alimentos, era vendida ao varejo a granel. Para compatibilizar com a forma de venda, os 

supermercados pesavam e empacotavam estes produtos antes de expô-los ao consumidor. 

Com parte dessas dificuldades superadas, o setor foi capaz de iniciar um processo de 

desenvolvimento.  

 

 Após algum período de êxito, o processo de industrialização passou a perder o fôlego. 

Já no final dos anos cinqüenta observa-se uma diminuição relativa da capacidade de importar 

bens de capital e bens intermediários compatível com o crescimento interno do país. 

Crescimento este, sustentado neste momento através de expansão monetária, o que fomentou 

a escalada da inflação (CYRILLO, 1987). 

 

 Este processo de estrangulamento externo aliado ao crescimento da inflação 

proporcionou um ambiente conturbado na década seguinte, com a conseqüente instauração da 

recessão. Além da crise econômica o Brasil passou também a sofrer crises na esfera política, 

que redundaram numa mudança do regime político em 1964. 

 

 A posse deste novo regime foi fundamental para o desenvolvimento do setor 

supermercadista25. No campo econômico a principal preocupação inicial do novo regime era a 

inflação. Nesse sentido o PAEG foi concebido como um plano de estabilização, mas também 

                                                 
25 Mais tarde este processo será explicado com mais detalhes. 
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como um plano de crescimento, pois o governo argumentava que uma vez combatida a 

inflação, o país voltaria a crescer. 

 

 Através de políticas voltadas ao combate à inflação, reestruturação do sistema 

financeiro e correção dos preços públicos, o PAEG conseguiu, de forma satisfatória, cumprir 

esses objetivos. Uma das políticas que contribuíram para a queda da inflação foi a política 

salarial. Esta foi responsável pela redução dos salários reais da economia e por causa disso, 

teve grande papel no processo subseqüente de concentração de renda no país. 

 

 A reestruturação do regime tributário, apesar de ter proporcionado um grande aumento 

na arrecadação do governo, provocou um impacto positivo no setor comercial com um todo. 

A substituição do IVC (Imposto de Venda e Consignações) pelo ICM (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias) acarretou no fim da cobrança em cascata de impostos sobre as 

etapas de venda do atacado ao varejo (RODRIGUES, 1993), pois o novo imposto era cobrado 

sobre o valor adicionado das vendas. No entanto, o baixo crescimento econômico, aliado ao 

controle de preços e salários, e o impacto do aumento da carga tributária, foi prejudicial às 

pequenas e médias empresas, o que causou aumento no número de falências. 

  

Quanto ao processo inflacionário, apesar da relativa queda no índice (de 80% a.a. em 

1963 para 27% em 1967), os preços ainda apresentavam algum comportamento persistente 

para a alta. 

 

 Em resumo Após o período de ajuste econômico patrocinado pelo PAEG (1964-1967), 

o Brasil iniciou uma forte retomada no crescimento econômico, período conhecido como 

“Milagre Econômico” (1967-1973). Impactos decorrentes deste plano de estabilização 

relacionam-se diretamente com o subseqüente período de crescimento: A racionalização e o 

aumento da carga tributária, a reestruturação do setor financeiro e a correção dos preços dos 

serviços públicos. Quanto ao processo inflacionário, apesar da relativa queda no índice (de 

80% a.a. em 1963 para 27% em 1967), os preços ainda apresentavam algum comportamento 

persistente para a alta. Com o diagnóstico da inflação de custos, feita pela equipe econômica 

posterior, o Brasil pôde, pelo menos ao longo de dois anos, crescer sem maiores preocupações 

referentes a algum aumento da inflação. 
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 Foi em meio a este novo processo que o varejo supermercadista viveu o seu grande 

momento de expansão, juntamente com o florescimento de grandes redes, como o Pão de 

Açúcar, Sendas e Bompreço. Podem-se constatar duas condições responsáveis por este 

evento: o aumento na concentração da renda, conseqüente da consolidação da industrialização 

e o interesse do governo em promover o desenvolvimento dos supermercados. 

 

 O aumento do poder aquisitivo de uma parte da população urbana estimulou a 

demanda por produtos mais diversificados e por serviços de melhor qualidade, além de outras 

facilidades, como estacionamentos (CYRILLO, 1987). 

 

 Quanto à segunda condição, o aumento da receita obtida pelo setor público aliado a 

uma modernização do setor financeiro, deu ao Estado uma maior capacidade de interventor na 

economia. O setor supermercadista, por exercer o importante papel de abastecer as 

populações urbanas com alimentos e outros gêneros importantes de consumo, poderia com 

sua concentração e aumento de escala26 proporcionar uma queda do preço final dos seus 

produtos vendidos, o que acarretaria numa estabilidade sobre a inflação e conseqüentemente 

sobre os salários.  

 

 Em 1971 o Estado, por meio do BNDE, criou uma linha de crédito especialmente 

voltada para os supermercados, dentro do Programa de Modernização e Reorganização da 

Comercialização. As condições para o financiamento, condizentes com o intuito do governo 

em promover a concentração, os ganhos de escala e a racionalização das operações do setor, 

favoreciam apenas as maiores redes27. Segundo o governo, esta promoção resultaria em queda 

de preços ao consumidor final, com a redução dos custos médios e maior poder de negociação 

junto aos setores fornecedores. Apesar desse incentivo, os supermercadistas queixavam-se da 

falta de incentivos fiscais para o setor e consideraram os custos desse financiamento muito 

altos. 

 

 Outro acontecimento importante foi o aparecimento dos hipermercados, em 1971, 

tendo a rede Peg-Pag como pioneira neste empreendimento. As novas comodidades 

                                                 
26 Pretendo discorrer mais tarde sobre este processo de aumento de escala, pois nesse período houve um processo 
de integração vertical e horizontal, com a eliminação de etapas intermediárias de distribuição. A partir deste 
período, passou-se a delinear as atuais estruturas e delimitações entre atacado e varejo. 
27 As empresas deveriam ter no mínimo 500 m2 de área de vendas e dotarem de alta rotatividade em seus 
estoques. RODRIGUES, 1993, op. cit.  
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oferecidas aos consumidores, como maior variedade de produtos, amplos estacionamentos, 

lanchonetes e lojas no mesmo espaço, rapidamente conquistaram seus consumidores, que na 

sua maioria pertenciam às classes média e alta.    

  

 Em resumo, comprova-se em números que o período do “Milagre Econômico” 28 foi 

fundamental para o crescimento do setor. Em 1968 havia 1448 estabelecimentos, cinco anos 

depois o número passou para 3743. Outro fato impactante observado foi a concentração da 

renda, onde 28,5% da produção industrial era consumida por apenas 6% da população 

(RODRIGUES,1993). Isto evidencia que os novos mercados de bens e serviços modernos não 

eram voltados para população como um todo, mas sim para uma pequena parcela privilegiada. 

Este paralelo pode ser traçado ao comércio, principalmente em se tratando dos 

supermercados, que se localizavam, em sua maioria em grandes centros urbanos com maior 

poder de compra.  

 

 Estes dados, que corroboram a concentração da renda no período, implicaram numa 

contradição na expansão do setor, como observou Bresser no seu conceito de “Paradoxo do 

Varejo”: “Utilizam-se técnicas de distribuição de massa para um mercado que não era de 

massa e sim constituído de segmentos sociais determinados pela concentração de renda” 

(BRESSER, 1977)29. Tal comportamento mostra que a expansão do setor nesse modelo não 

seria sustentável, na medida em que o mercado consumidor não forneceria, em longo prazo, a 

contrapartida necessária para estrutura montada, gerando uma capacidade ociosa.  

 

 A partir de 1974, e no decorrer da década seguinte, o país começou a passar por um 

período de desaceleração, que culminou em estagnação e recessão. A inflação voltou a crescer 

e a capacidade produtiva passou a ser maior do que o demandado, gerando desemprego, o que 

só ajudou a piorar a situação. Outro fato que prejudicou o crescimento do setor foi a política 

de controle de preços adotada pelo governo, que acabou por achatar os lucros dos 

supermercadistas (CYRILLO, 1987). 

 

 Apesar deste quadro negativo, o setor de supermercados buscou a expansão de seus 

negócios. Abriu novas lojas em mercados consumidores nunca antes por eles explorados e 

                                                 
28 Período de grande crescimento econômico compreendido entre 1968 e 1973. 
29 BRESSER PEREIRA, L.C., “Desenvolvimento e crise no Brasil entre 1930 e 1967”.Rio de Janeiro. Paz e 
Terra, p. 136-140. 
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criou espaços através da diferenciação e diversificação de seus produtos e serviços, em 

detrimento do varejo tradicional de alimentos, que também sofrera os efeitos da desaceleração 

econômica (RODRIGUES, 1993).  

 

 Essa busca por novos consumidores, aliado a entrada de grupos estrangeiros acirrou a 

competição e as fusões e incorporações de empresas. No entanto o mercado ainda era pouco 

concentrado: Do total do número de lojas existentes no país em 1974 apenas 8% delas 

pertenciam a cadeias de maior porte, sendo o restante composto por empresas menores. Outra 

característica presente era a sua concentração geográfica, onde a maior parte das lojas se 

localizava nas regiões Sul e Sudeste (CYRILLO, 1987). 

 

 A informatização começou a ser utilizada como instrumento para a eficiência e a 

rentabilidade dos estabelecimentos, que cada vez mais passaram a se profissionalizar e a se 

especializar. Essas medidas tinham por finalidade a redução dos custos e a recuperação de 

suas receitas. 

 

 Uma nova categoria de supermercados se constituiu nestas novas áreas, as “Lojas de 

Sortimento Limitado”. Tais estabelecimentos, introduzidos no final da década de 70, 

dispunham de pequenas áreas de vendas e vendiam menores variedades de produtos, que em 

sua maioria eram compostos por bens de primeira necessidade. Produtos supérfluos 

praticamente não faziam parte de suas gôndolas. Este tipo de equipamento tinha como público 

alvo o consumidor com menor nível de renda e os antigos consumidores que tiveram redução 

de poder aquisitivo. Nota-se então a adequação do setor ao novo contexto formado.         

 

 A recessão da década de 1980 apenas contribuiu para o aprofundamento desta nova 

estratégia. O achatamento da renda passou a ser sentido também pela classe média. O 

espalhamento do setor para outras regiões urbanas, antes deixadas de lado, acabou por impor 

uma mudança na estrutura do setor de distribuição. A informatização transformou-se em 

atividade fundamental para o controle e para a racionalização dos gastos. 

 

 No início da década, o governo Figueiredo considerava o varejo supermercadista como 

grande aliado ao combate à inflação, que começara a dar sinais de aceleração. Como forma de 

colaboração, representantes do setor participavam da elaboração dos tabelamentos de preços, 

na época sob responsabilidade do SEAP (Secretaria Especial de Abastecimento e Preços). 
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 A partir de 1983, começam os atritos entre os supermercados e o governo. A elevação 

da inflação nos primeiros meses do ano alcançou um patamar de 40%, o que tornava inviável 

a manutenção do tabelamento por parte dos supermercadistas. O governo então retaliou ao 

publicar pela Sunab listas com os menores preços oferecidos por cada supermercado. 

Também elaborou cartilhas divulgando o modo de comercialização do setor, aconselhando o 

consumidor a fazer listas e apenas comprar o necessário aos menores preços. No ano seguinte 

o controle de preços foi extinto. Entretanto o tabelamento voltou à ativa em 1985, ao tabelar 

preços de 41 produtos da cesta básica. Os empresários do setor sentiram os efeitos e 

diminuíram seus investimentos. 

 

Os supermercados eram vistos então na época como grandes culpados pela 

deterioração do poder de compra do trabalhador. No entanto, o setor já operava com margens 

baixíssimas de lucro e era apenas um mecanismo de propagação da inflação, não sua fonte. 

Esta visão é baseada na teoria dos neo-estruturalistas sobre a inflação (BAER, 2003). 

Segundo ela o processo inflacionário existente no período é decorrente de uma constante 

disputa por maiores parcelas relativas de renda entre os agentes econômicos. Mesmo sob a 

hipótese de nenhum novo choque de preços, seja por aumento da demanda, restrição da oferta, 

ou emissão monetária, haveria ainda espaço para a perpetuação da inflação. Por causa da 

generalização da indexação nos preços e salários da economia, aliada a um quadro 

inflacionário crônico, os agentes acabariam tomando uma posição defensiva embasando seu 

ajuste de preços pela inflação passada, de modo a recompor seu pico de renda real (LOPES, 

1984). A este fenômeno, fora denominado como inflação inercial. 

 

 Assim, a partir da lógica inércia inflacionária, nota-se que o setor varejista, 

incluindo os supermercados, não poderia ser simplesmente o culpado pela inflação brasileira, 

pois, como qualquer outro segmento da economia, apenas buscava manter seus rendimentos 

reais. Deste modo, as políticas de congelamento focadas somente nos preços dos produtos 

finais denotaria em queda de seus preços relativos derrubando a lucratividade de seus 

negócios.                  

 

Abril de 1985 fica marcado pelo fim do governo militar com a posse do presidente 

José Sarney. Após a tentativa de estabilizar os mercados por meio de controle dos gastos 

públicos, restringindo a atividade da demanda, não obtendo sucesso, o governo adotou o 



 

 

 
 

44 
 

diagnóstico da inflação inercial e lançou o Plano Cruzado em 1986. Tratava-se de medidas 

disciplinadoras, como congelamento de preços, reforma monetária e corte de gastos públicos 

e controle de salários, além da introdução de uma nova moeda, o Cruzado. O setor 

supermercadista apoiou o pacote econômico, mas suas relações com o governo eram, muitas 

vezes, conflitantes. Logo após o anuncio do plano, Sarney invocou o povo para que 

fiscalizasse o tabelamento, os chamados “Fiscais do Sarney”.  

 

Se nos primeiros meses a inflação se comportara bem e o crescimento econômico 

tinha voltado ao país, essa situação não foi duradoura. A estabilização dos preços levou a um 

aumento real da renda dos trabalhadores, e conseqüentemente, da demanda agregada. Outro 

fator expansionista foi a política fiscal do governo, que acabou por não adotar seus cortes de 

gastos. Esta maior procura exerceu pressão sobre os produtores, que não tinham como 

aumentar sua produção sem ter aumento de custos e conseqüentemente aumento de preços. 

Por esse motivo vários produtos sumiram das prateleiras e o ajuste entre demanda e oferta 

passou a ser estabelecido exclusivamente via quantidade, não preços. Essa situação tornou-se 

insustentável ao longo do tempo. Já no final do mesmo ano o ágio na venda de produtos e o 

descumprimento do tabelamento foram generalizados e a inflação retornou (RODRIGUES, 

1993). 

 O Plano Bresser, implementado em 1987, seguiu o mesmo receituário do plano 

anterior e também fracassou. O Plano Verão do ministro Maílson da Nóbrega, onde foi 

introduzida novamente uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, não obteve êxito. Em todos esses 

pacotes de medidas o setor supermercadista ofereceu seu apoio, pelo menos formalmente. O 

impacto sofrido pelo foi grave. O faturamento dessas empresas caiu. Para se reduzir ainda 

mais os custos, o modelo da loja de Sortimento Limitado se generalizou, passando a ser 

incorporado pelos supermercados mais antigos. Empresas grandes como Casas da Banha e 

Disco, encerraram suas atividades ou foram adquiridas pela concorrência respectivamente. 

Outras empresas maiores captavam a maior parte de seus lucros mais com especulações 

financeiras do que com suas próprias vendas. As redes menores, que não conseguiam se 

proteger de forma eficiente, foram as mais prejudicadas, o que aumentou a concentração 

(SESSO FILHO, 2003). 

 

 Outro ponto que merece destaque no período foi o início da adoção do código de 

barras, que propiciaria um maior controle de estoques, além de agilizar os caixas, obter 

melhores informações sobre o comportamento do consumidor, entre outras vantagens. A 
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adoção integral desse sistema, que dependia de adaptações, tanto por parte da indústria, 

quanto pelo comércio, só foi concretizada na década seguinte (RODRIGUES, 1993).      

 

 No início dos anos 1990 não houve muitas mudanças, já que a inflação e o baixo 

crescimento econômico ainda persistiam. O recém eleito presidente Fernando Collor e sua 

equipe econômica elaboraram um plano heterodoxo de estabilização, com congelamento de 

preços, e confisco monetário. Este pacote fora denominado como Plano Collor I. 

 

 Como nos planos de estabilização anteriores, as medidas não surtiram o efeito 

esperado, o que levou ao governo a elaboração de um novo plano econômico: O Plano Collor 

II, com as mesmas medidas de planos anteriores, controle de gastos públicos e congelamento 

de preços. Como todos os anteriores, fracassou. A crise política relacionada com escândalos 

de corrupção por parte do governo acabou em conduzir o impeachment do presidente.  

 

Durante este período inflacionário permitiu-se a exploração de ganhos financeiros. 

Dado o enfraquecimento da demanda a partir do início da década de 1980, com a queda do 

poder aquisitivo do trabalhador, além do constante aumento da inflação, os ganhos financeiros 

constituíam-se parte importante para a obtenção de lucros. Os supermercados vendiam aos 

consumidores à vista a compravam a prazo de seus fornecedores, postergando seu pagamento. 

Neste hiato de tempo, os supermercados aplicavam o valor obtido das vendas no mercado 

financeiro e depois pagavam seus fornecedores. Nessa diferença de valores, obtinham lucros 

financeiros (LEPSCH, 1996). 

  

 Devido à magnitude dessas receitas no orçamento das empresas, a facilidade de se 

modificar preços e o não conhecimento do consumidor tanto dos preços nominais como dos 

relativos, os supermercados não davam grande importância ao seu processo de precificação e 

de elaboração de margens sobre as vendas. Deste modo, segundo Lepsch (1996), praticavam 

baixos níveis de mark-up. Somente apenas no governo posterior, presidido por Itamar Franco, 

foi que o Brasil finalmente conseguiu derrotar a inflação.  

    

  Isso aconteceu devido à introdução do Plano Real (1994), que ao combatê-la, 

proporcionou um aumento real na renda da população, principalmente nos de menor renda, 

mais vulneráveis a aumentos de preços. Com isso propiciou uma alteração no comportamento 
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e nos hábitos do consumidor, que passou a diversificar suas compras e a exigir mais na 

qualidade dos produtos e serviços prestados (SANTOS & GIMENEZ, 1999). 

 

 A volta do crescimento do mercado interno e a mudança nos padrões de consumo da 

população obrigaram as empresas supermercadistas a se modernizarem e a redefinirem suas 

estratégias de mercado. Firmas que vendiam pouca variedade e produtos detinham pouca 

lucratividade, ou obtinham seus rendimentos sob a forma de transações financeiras com 

ganhos sobre a inflação, tiveram que modificar radicalmente seus conceitos, sob o risco de 

serem eliminadas do mercado. 

 

 Passou-se então a intensificar o processo de informatização, não somente na 

modernização dos caixas, mas também nos procedimentos de gestão de estoques, negociação 

com os fornecedores e distribuição dos produtos nas lojas. Estas são algumas das ações 

tomadas por essas empresas, que deste modo, buscam obter vantagens competitivas (SAAB & 

RIBEIRO, 2000). Essa modernização, em virtude de seus altos custos decorrentes, foi adotada 

principalmente pelas grandes empresas, que acabaram angariando maiores ganhos de 

eficiência. 

 

 Outro fator importante na evolução do setor, após o Plano Real, foi a significativa 

entrada de novas empresas estrangeiras, como o americano Wal-Mart, a rede portuguesa 

Sonae, o grupo francês Casino, o holandês Royal Ahold, entre outras. Introduziram-se no 

mercado através da construção de novas lojas e pela aquisição, parcial ou integral, de firmas 

nacionais. 

 

 Pode-se enumerar algumas razões responsáveis por este maior interesse das redes 

estrangeiras pelo país: a possibilidade de incorporação de novos consumidores, o sucesso das 

redes internacionais já instaladas no país, o baixo poder de competitividade da concorrência e 

a legislação não restritiva a entrada de novas firmas do setor (SAAB & RIBEIRO, 2000). 

 

 O aumento do mercado interno, a alteração nos padrões de consumo, a entrada de 

grupos estrangeiros e a informatização das grandes empresas do setor, são os fatores 

responsáveis pelas mudanças que vêm ocorrendo na composição do setor de supermercados 

até os dias de hoje. Mesmo em anos recentes, aonde a economia brasileira vem apresentando 

baixo crescimento, a indústria supermercadista continuou a expandir-se, mostrando um 
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processo de acirramento da concorrência entre as firmas. As principais conseqüências desta 

conjunção de fatores foram: o aumento da concentração e da internacionalização do setor.   

 

2.3. Um Breve Histórico das Atuais Maiores Redes do País 

 

Se até o início da década de 70 os supermercados eram predominantemente 

constituídos como empresas de capital fechado nacional e de cunho familiar (Rodrigues, 

1993), após 1972 este quadro começou a se alterar com a entrada da holding holandesa 

Steenkolen Handelvreeningny, dona da rede de supermercados Makro. Em seguida, em 1975, 

o grupo francês Carrefour inaugurou seu primeiro estabelecimento, colocando em prática um 

novo modelo de gestão no país.  

 

 Depois de uma década e meia sem investimentos, uma segunda onda de entrada de 

capitais externos aportou no Brasil, posteriormente ao sucesso do Plano Real. Com a 

estabilidade dos preços na economia, empresas estrangeiras como o grupo português Sonae e 

Wal-Mart, a maior rede de varejo do mundo, passaram a desenvolver suas atividades no país. 

Através da aquisição de várias redes menores, elas rapidamente cresceram em participação no 

mercado brasileiro. 

 

 Atualmente um novo quadro do setor é apresentado. As maiores empresas do setor 

hoje, com a exceção do grupo Pão de Açúcar, que é atualmente de capital franco-brasileiro30, 

são compostas por empresas de capital aberto e são multinacionais estrangeiras. Vejamos 

então um pequeno histórico das quatro maiores redes supermercadistas do país. 

 

Grupo Pão de Açúcar 

 

 Fundado inicialmente como uma doceria na região central de São Paulo em 1943, o 

Pão de Açúcar passou a funcionar como supermercado em 1959. Aproximadamente dez anos 

depois de entrar nesse ramo, a empresa já possuía 40 lojas e empregava mais de 1600 

funcionários (COSTA, PURKOTE, SANTOS, 2001). Como a maioria das empresas da época, 
                                                 
30 O grupo francês Cassino, que desde 1999 Possuía 21% do capital da companhia, no ano de 2005 passou a 
obter 50% do capital da empresa. Fonte: Revista Veja: São Paulo, Abril, edição 1904, número 19, 11 de maio de 
2005, p. 124-125. 



 

 

 
 

48 
 

era de capital fechado e familiar. O patriarca e fundador Valentin dos Santos Diniz 

administrava o seu negócio com seus filhos, destacando-se o mais velho, Abílio Diniz. 

 

 No final da década de 60 e ao longo da dada seguinte, o grupo obteve grande 

expansão. Em maio de 1971 abriu a primeira loja de Hipermercado, o Jumbo.  

 

 Na década de 80, começou um período de crise. Além da situação adversa da 

economia, Valentin Diniz resolveu distribuir 38% da participação acionária aos seus filhos, 

obedecendo ao critério da produtividade de cada um. Abílio recebeu 16% enquanto o restante 

fora distribuído entre os demais cinco irmãos. Essa situação causou grande desconforto dentro 

da empresa e a situação somente foi contornada no início da década seguinte, com a venda da 

partes dos irmãos a Abílio.  

 

 Em 1991, quando a empresa passou a ser administrada por Abílio, o quadro não era 

nada promissor. No ano anterior, apesar do faturamento de R$ 1,7 bilhões, o grupo teve um 

prejuízo de R$ 110 milhões (COSTA, PUKOTE, SANTOS, 2001). Houve então um processo 

de corte de gastos. Das 549 lojas, 333 foram fechadas e dos 42800 funcionários, restaram 

20100 nos quatro anos seguintes. As demais ramificações do grupo que não tivessem relação 

com o ramo de supermercados, foram fechadas. Além disso, 11 membros de sua diretoria 

foram substituídos por profissionais do mercado, muitos deles provenientes da concorrência. 

 

  Deste modo o Pão de Açúcar saneou suas contas e voltou a crescer. Hoje tem um 

faturamento anual de US$ 6 bilhões, emprega mais de 50 mil funcionários, sendo hoje a maior 

empregadora privada do país, controla 15,8% do mercado e é líder do setor31. Uma das causas 

para esses números foram às sucessivas aquisições de concorrentes, como as redes Barateiro, 

Peralta e Paes Mendonça. Em 1999, com o intuito de obter mais capital e concorrer com as 

empresas estrangeiras, vendeu 21% de suas ações para o grupo francês Casino32, que em 2005 

passou a obter a metade do patrimônio.  

 

                                                 
31 Fonte: Revista Veja: São Paulo, Abril, edição 1904, número 19, 11 de maio de 2005, p. 124-125. 
32 Sediada em Saint-Etienne o grupo possui mais de 5mil lojas em 9 países, tem um faturamento anual de US$ 
56,6 bilhões, e é a vigésima sétima maior rede de supermercado do mundo. Revista Veja: São Paulo, Abril, 
edição 1904, número 19, 11 de maio de 2005. 
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Carrefour 

 

  O grupo Carrefour iniciou suas atividades na década de 60 na França. Com um 

modelo basicamente constituído por poucas grandes lojas, os Hipermercados, em pouco 

tempo tornou-se uma das maiores redes de supermercados daquele país. Em seguida buscou 

outros mercados, entre eles o Brasil, onde começou a operar em 1975. 

 

 Aqui o grupo também aplicou o seu modelo de gestão, nunca antes visto no Brasil: 

Construiu grandes hipermercados ao lado de vias expressas, que possuíam total autonomia na 

administração de suas lojas, personalizando seus serviços às diferentes necessidades dos 

consumidores de cada região (RODRIGUES, 1993). 

 

 Em 1990 tornou-se a maior rede de supermercados do país, condição esta que manteve 

por uma década. Em meio ao processo de estabilidade da economia e a posterior entrada de 

novos concorrentes externos, o Carrefour decidiu ampliar o seu segmento de lojas e passou a 

trabalhar também com estabelecimentos menores, após a compra desta parte das Lojas 

Americanas. Também adquiriu outras empresas, como os supermercados Eldorado. 

Atualmente é a segunda maior rede supermercadista do Brasil. 

 

Wal-Mart 

 

 O Wal-Mart é hoje a maior rede supermercadista do mundo, com faturamento anual de 

US$ 285,2 bilhões e mais de 4 mil lojas33. Seu histórico de crescimento, no entanto, é recente. 

Em 1945, com dinheiro emprestado do sogro, Sam Walton montou sua primeira loja de 

variedades numa cidadezinha de 6 mil habitantes a leste do Arkansas.   

 

 Em 1962 inaugurou o primeiro supermercado, o Wal-Mart. A empresa faturava na 

época US$ 1,4 milhões e lucrava US$ 112 mil. Em 1990 tornou-se o maior supermercado do 

mundo com US$ 26 bilhões de faturamento e US$ 1 bilhão de lucro (COSTA PUKOTE, 

SANTOS, 2001). 

 

                                                 
33 Fonte: Revista Veja: São Paulo, Abril, edição 1904, número 19, 11 de maio de 2005. 
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 Como as demais grandes empresas, passou a se internacionalizar. Em 1996, o Wal-

Mart se instalou no Brasil e rapidamente aumentou sua participação no mercado. No início 

deu prioridade a abertura e compra de lojas no estado de São Paulo, onde abriu as dez 

primeiras lojas. Posteriormente, no entanto, passou a abrir e comprar lojas em outras regiões 

do país, como a rede Bompreço, a maior rede de supermercados do nordeste, em 200434. 

 

 Atualmente possui no país 149 lojas, emprega mais de 28 mil trabalhadores e faturou 

em 2004 mais de R$ 6 bilhões.  

 

Sonae 

 

O Sonae é o maior grupo privado de Portugal. Ele nasceu em 1959, inicialmente como 

produtor de laminados de madeira. Com o passar dos anos foi diversificando suas atividades, 

sendo que em 1985, ao adquirir uma empresa do ramo de supermercados, começou a investir 

no setor, passando então a abrir hipermercados. Atualmente trabalha com duas bandeiras em 

Portugal, o Continente (hipermercados) e o Modelo (supermercados). 

 

 O Grupo hoje também possui ramificações em outros segmentos como nas áreas de 

turismo, construção, shopping-centers, telecomunicações (é a terceira maior operadora de 

telefonia móvel de Portugal) e mídia, onde tem participação acionária em um canal de 

televisão e é dona de um jornal. Entretanto a maior parte de seu faturamento vem do varejo 

supermercadista. 

 

 Sua entrada no Brasil ocorrera em 1990, com a compra de 26% do Real 

Supermercados, sediado no Rio Grande do Sul. Em 1997, transformou-se em único acionista 

e resolveu expandir os seus negócios no país. Abriu uma série de hipermercados, com a 

bandeira BIG, além de ter comprado redes regionais (Mercadorama, Cândia, entre outros 

menores), mantendo os seus nomes originais. Atualmente é a quarta maior rede 

supermercadista do país.  

                                                 
34 Fonte: Revista Super/Hiper: São Paulo, ABRAS, n 353, maio de 2004. 
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CAPÍTULO 3: UMA ANÁLISE DO SETOR SUPERMERCADISTA 

BRASILEIRO 

 

Introdução 

 

 O último capítulo deste trabalho pretende complementar o arcabouço teórico 

apresentado no Capítulo 1 com a evidência empírica disponível, de modo a observar a 

estrutura, a conduta e o desempenho da indústria supermercadista brasileira nos últimos anos.  

 

 Como será exposto no decorrer deste capítulo, nos últimos anos, principalmente com 

o fim da inflação, o setor passou para uma nova fase de mudanças na indústria. A entrada de 

grandes redes multinacionais no mercado nacional proporcionou um acirramento da 

competição, o que gerou uma grande pressão para baixo nos preços dos produtos vendidos, 

principalmente alimentos. Apesar disso, o setor demonstrou um consistente processo de 

crescimento real, tanto de faturamento, como de importância para o varejo como um todo. 

 

Dentro deste contexto de estabilidade e até queda de preços, entrada de novos 

competidores e, aumento nos indicadores de concentração, como se comporta essa indústria?    

 

 Nas seções deste capítulo serão apresentados alguns elementos de análise, de modo a 

buscar alguma explicação para esta questão.     

  

3.1.Delimitação e Composição do Setor 

 

 Antes de explicar o funcionamento deste mercado, é necessário estabelecer uma 

definição para este setor. No caso dos supermercados isto é importante, pois evita o problema 

deste ser confundido com as formas tradicionais de varejo de alimentos, como feiras livres, 

açougues, padarias ou mercearias.   

 

O setor de supermercados é considerado como uma modalidade de varejo de auto-

serviço. Por auto-serviço entende-se o fato do consumidor não necessitar ser assistido 
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diretamente por um vendedor em sua ação de compra. Pode-se observar também a 

possibilidade de compra de produtos em diferentes formas de unidade, diversificando-se pelo 

tamanho, número de itens ofertados e sua natureza (Alimentos e não alimentos, por 

exemplo). Em contraste a esta forma de atendimento estão as formas de varejo tradicionais 

onde, em geral, as compras são intermediadas por um atendente comercial (SESSO FILHO, 

2001b35).   

 

 Além de pertencer a esta modalidade de serviço, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), denomina-se por supermercado o estabelecimento que possuir no 

mínimo dois check-outs (caixas registradoras acopladas a uma esteira onde se passam os 

produtos a serem comprados) e que venda predominantemente gêneros alimentícios, embora 

não de forma especializada (CNAE-IBGE, 2001). A especialização, na qual consiste na 

venda específica de determinados segmentos de produtos, é outro fator que difere do setor 

tradicional, onde este traço é marcante. A diversidade de produtos vendidos num 

supermercado é muito maior frente ao varejo tradicional especializado.  

 

  Uma outra importante característica diz respeito à diversidade de formato e tamanho 

de seus equipamentos, onde se presencia uma grande variedade de formatos de lojas. Para a 

ABRAS (BRITO, 1998), conforme o quadro abaixo, convive na mesma indústria, desde 

Lojas de Conveniência (pequeno porte, área de vendas36 de 50 a 250m2), e que possuem uma 

restrita variedade de produtos, a até Hipermercados (maior porte, área de vendas de 7000 a 

16000m2) (ABRAS), que além de obterem grande diversificação de produtos convencionais 

ao setor, também vendem eletroeletrônicos, brinquedos, roupas, móveis, entre outros 

segmentos. Observe o quadro 1: 

                                                 
35 SESSO FILHO, U.A., Crescimento e Desempenho de Redes de Supermercados na Década 
de 90, São Paulo: Varejo Competitivo, volume 6, 2001. 
36 A área de vendas é o espaço compreendido entre o início dos caixas até o último produto 
exposto (ROJO, 1998). 
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Formato da Loja
Area de 

vendas m2
Nº médio
de itens

% de vendas
não alimentos

Nº de
caixas Seções

Loja 
de Conveniencia

50 -250 1000 3 1-2

Mercearia, 
frios e laticínios, 

bazar, 
snacks.

Loja de 
sortimento -limitado

200 - 400 700 3 2-4

Mercearia, 
hortifruti, 

frios e laticínios 
e bazar.

Supermercado
Compacto

300 - 700 4000 3 2-6

Mercearia, 
hortifruti, 

carnes e aves, 
frios e laticínios e 

bazar.

Supermercado
Convencional

700 - 2500 9000 6 7-20

Mercearia, 
horitfrutis, 

bazar, 
carnes e aves, 

peixaria e padaria, 
frios e laticínios.

Superloja 3000 - 5000 14000 12 25-36

Mercearia, 
hortifrutis, 

bazar, 
carnes e aves, 

peixaria e padaria, 
frios e laticínios, 

têxtil e eletrônicos.

Hipermercado 7000 - 16000 45000 30 55-90

Mercearia, 
hortifrutis, 

carnes e aves, 
padaria, 

frios e laticínios, 
bazar, 

peixaria, 
têxtil e eletrônicos.

Loja
de deposito

4000 - 7000 7000 8 30-50

Mercearia, 
hortifruti, 

carnes e aves, 
têxtil, 

frios e laticínios, 
bazar e eletrônicos.

Clube
atacadista

5000 - 12000 5000 35 25-35

Mercearia, 
bazar, 

carnes e aves, 
têxtil, 

frios e lacticínios 
e eletrônicos.  

Tabela 1: Classificação dos Auto- Serviços 
Fonte: Brito (1998) 
 

 

Para facilitar a distinção dos tipos existentes de estabelecimentos, neste trabalho serão 

separados em dois tipos, como sugeridos por Machado e Oliveira (2003): 
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• Hipermercado: Maior tipo existente de loja de varejo. Vende, além de alimentos, 

roupas, perfumaria, eletrodomésticos, etc. Devem possuir entre 2.500 a 20.000 m2, 

comercializar entre 3.000 a 5.500 produtos alimentares, funcionar como 

supermercado e possuir uma loja de departamento no seu interior. Normalmente 

estão localizados em regiões de fácil acesso, como em grandes avenidas ou em 

estradas.  

• Supermercados: Possuem de 400 a 2.500 m2, e vendem também tanto gêneros 

alimentícios como não alimentícios, com 3.000 a 5.000 itens comercializados, 

sendo de 1.500 a 4.000 alimentos. Localizam-se predominantemente em bairros 

residenciais, pois visam atender as compras rotineiras do consumidor. 

 

Também podemos classificá-las pelo número de lojas: As redes que possuem seis ou 

mais estabelecimentos são denominados como cadeias, as que detêm um número menor ou 

igual a cinco lojas são chamadas de independentes (SESSO FILHO, 2001). A pesquisa 

denominará como rede de supermercados as empresas que possuírem pelo menos um 

estabelecimento e que sigam todos os requisitos necessários para serem classificados neste 

setor. 

 

A classificação por tamanho destas empresas não será medida por sua área de vendas, 

ou pelo número de lojas, mas sim por sua receita bruta. No caso das pequenas firmas, 

temos desde redes com um razoável número de estabelecimentos e reduzido tamanho a até 

empresas com lojas de tamanho superior a 2000 m2 37 (ABRAS 2005). Em comum entre 

elas está o reduzido faturamento em comparação as maiores e o insignificante poder de 

mercado, quando medido em escala nacional38. 

 

                                                 
37 Como o caso da rede Zenilu (ES), que possui mais de 2.000 m2 em área de vendas. Detalhes na Revista 
Super Hiper, n 353, maio de 2005.  
38 Entretanto, não se pode ignorar o campo de influência das pequenas redes quando observadas num âmbito 
regional, onde devido a fatores geográficos ou a ausência de grandes lojas em algumas áreas, podem 
apresentar poder de mercado, como será destacado mais tarde. 
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3.2 O Setor de Supermercados do Brasil como Oligopólio 

 

 O setor de comércio e distribuição é composto por diferentes tipos de organizações, 

todas elas integradas verticalmente neste processo. Estas etapas se iniciam com a produção, 

preparação (empacotamento), transporte e venda do bem para o atacadista, que por sua vez 

vende para o varejista, que por último disponibiliza o produto ao consumidor. Quanto 

maior for o número de etapas neste processo, maiores serão os custos de manuseio 

(desperdício) e de monitoramento (MACHADO & OLIVEIRA, 2003). 

 

 

                  Figura 2: Cadeia Vertical do Varejo   
                  Baseado em Machado e Oliveira, 2003.   

  

Desde seu aparecimento nos EUA, a atividade supermercadista vem se diversificando em 

vários tipos de formatos como meio de captar os diferentes segmentos de mercado. Tal 

diversidade resultou em mudanças, tanto na estrutura de custos das empresas, como no 

ambiente competitivo, com a atração de uma grande gama de clientes. Estes fatos são, em 

grande parte, responsáveis pela mudança no padrão de competição observado entre as 

firmas (WILDER, 2003).   

   

Até a década de 1980, setor de supermercados do Brasil poderia ser denominado da 

seguinte maneira, como fora exposta por Cyrillo (1987): 

Produção 
Embalagem 
Transporte 

Atacadista 

Varejista 

Consumidor 

Integração 
Atacado/Varejo 
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“[...] dominado por grupos de grandes empresas modernas, 
regionalmente estabelecidas. Ao mesmo tempo, coexistem com estas 
pequenas firmas de cunho tradicional ou não, que em termos 
individuais participam modestamente no mercado, ocupando espaços 
marginais e/ou menosprezados, até o presente, pelo segmento moderno 
do setor.” (CYRILLO, 1987, p.16).  

 

Já a partir da década seguinte, a implementação do Plano Real e a conseqüente 

estabilização da economia brasileira, aliada a maior abertura e entrada de capital externo, 

intensificaram a competição, seguido pela concentração do setor, tanto por meio do 

crescimento orgânico das empresas como, principalmente, pelo aumento das fusões e 

aquisições (MACHADO & OLIVEIRA, 2003). Este processo de concentração da indústria 

impulsionou as grandes redes a aumentarem suas participações de mercado por todo o país, 

não apenas em suas respectivas esferas regionais. 

 

Inicialmente a estabilização proporcionou um aumento na demanda por alimentos, 

devido principalmente ao crescimento da renda dos indivíduos, com destaque aos mais 

pobres. Tal fato se deve ao fim do imposto inflacionário, que corroia o salário do 

trabalhador, e à correção dos preços relativos. Naturalmente, o setor de supermercados 

sentiu os efeitos da estabilidade (LEPSCH & SILVEIRA 1997). 

 

O aumento de demanda por alimentos gerou uma resposta do setor supermercadista, 

que promoveu um considerável crescimento no número de lojas no país. Segundo Sesso e 

Wilder (2002), o número de estabelecimentos cresceu 40% entre 1996 e 2000 (de 43.763 

para 61.259), dos quais 78% pertencentes a pequenas empresas (Gráfico 2). O número de 

empregos diretos, mesmo com investimentos em tecnologia, também cresceu 

consideravelmente (aproximadamente 24,5% , ver Gráfico 3).    
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                                                    Gráfico 2: Nº Total de Lojas do Setor 
                                                     FONTE: ABRAS. Elaboração d Autor. 
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                                                    Gráfico 3: Nº Total de Funcionários do Setor 
                                            FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor. 

 

 

 

Este novo ambiente, de menor dispersão dos preços dos produtos entre os 

concorrentes, consumidores melhor informados e mais exigentes e aumento do número de 

firmas na indústria, geraram dificuldades para as redes varejistas em modificar com maior 

freqüência seus preços, extinguindo a possibilidade de usufruírem ganhos financeiros. A 

entrada de novos competidores, predominantemente representados por grandes redes 

estrangeiras, acirrou ainda mais a competição do setor, o que também dificultava as 

alterações de preços.  Devido a estes fatores, os supermercadistas passaram a dar maior 
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importância ao processo de precificação e na elaboração dos mark-ups sobre os produtos, o 

que acarretou em aumento das margens sobre as vendas39.  

 

 Este aumento na margem de vendas foi em sua maior parte patrocinada pelo corte 

de custos representado pela busca de redução de despesas com aluguel, eletricidade e mão 

de obra, e pela negociação mais forte com os fornecedores, objetivando reduzir preço e 

aumentar os prazos de pagamento40. Também foram necessários investimentos em 

produtividade, principalmente em novas tecnologias, com a adoção de novas ferramentas 

de gestão e logística. Estas, todavia, foram implementadas somente pelas maiores redes, 

devido ao grande valor necessário para a introdução desses sistemas.  

  

A adoção de novas tecnologias foi baseada na implementação de Tecnologia da 

Informação (TI) e suas ferramentas como o EDI (Eletronic Data Intechange) e ECR 

(Efficient Consumer Response)41 propiciaram outras vantagens, além do corte de custos 

operacionais. Sua adoção permitiu uma maior integração com a cadeia produtiva 

(fornecedores e distribuidores), disponibilizando informações periódicas sobre a demanda, 

o que permitiu aos fabricantes e atacadistas a melhor se adaptarem às necessidades do 

consumidor. A construção de grandes armazéns e a centralização das centrais de compras, 

também contribuíram para essa maior integração (SEGRE & BASTOS, 2000).    

  

 Essa melhora na capacidade de coordenação ao longo da cadeia, possibilitou com 

que os grandes supermercados passassem a negociar diretamente com seus fornecedores, 

sem a necessidade de utilizar os serviços dos atacadistas. Esta maior integração vertical da 

cadeia supermercadista possibilitou a redução de custos de transação, com uma maior 

eficiência no processo de transporte de mercadorias, redução de estoques não planejados, e 

menores custos de administração e monitoramento (MACHADO & OLIVEIRA, 2003).                

 

Utilizando-se da melhor forma estas novas tecnologias de administração e logística, 

os grandes supermercados puderam explorar economias de escala para a abertura de novas 
                                                 
39Apresentado em pesquisa do grupo PROVAR (Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto 
de Administração FIA/FEA-USP) em questionário respondido pelas 20 maiores empresas supermercadistas. 
Detalhes em LEPSCH, 1996.  
 
40 ibidem 36.  
41 O EDI consiste na transmissão de dados complexos padronizados entre diferentes computadores. O ECR é 
o procedimento que permite o compartilhamento de informações entre fornecedores, distribuidores e 
varejistas, baseando-se na demanda de seus clientes. Maiores detalhes em Segre e Bastos (2000).    
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lojas, aumentando sua área de influência, de regional, para nacional, o que gerou um 

processo de concentração nesta indústria.   

   

 Este processo de diminuição de custos, juntamente com aumento de demanda, 

mostra a importância da variável preço como fundamental na lucratividade dos 

supermercados. Isto fez com que as firmas passassem a ter maior receio quanto à 

possibilidade de “guerra de preços”.  Deste modo, os supermercadistas buscaram a se 

diferenciar por meio de seus serviços prestados, como variedade de produtos, atendimento 

rápido, facilidade no pagamento, entre outros. 

 

Em relação à estratégia de expansão, as grandes redes investiram principalmente na 

abertura de grandes lojas, com destaque aos hipermercados, localizados nas adjacências de 

vias de fácil acesso, como em estradas e em avenidas com grande fluxo. Este tipo de 

estabelecimento tem como atrativo ao consumidor a maior variedade de produtos, tanto 

alimentícios, como não alimentícios, o preço baixo e a disponibilidade de outros serviços 

num mesmo espaço físico (lanchonetes, caixas eletrônicos, chaveiros, amplo 

estacionamento, entre outros).  

 

No entanto, o impacto dessa estratégia de expansão por hipermercados não alcançou 

plenamente aos objetivos das grandes redes, com o aumento da participação dos 

supermercados de vizinhança no cotidiano dos consumidores (Supermercado Moderno, 

2004).  A maior responsabilidade para este fato se deve as condições de demanda, onde a 

queda da renda do trabalhador foi uma das causas.  

 

Mesmo com a hipótese de que hipermercados pratiquem menores preços, muitos 

consumidores preferem comprar corriqueiramente nas lojas próximas de suas residências, 

com o intuito apenas de repor os produtos de maior necessidade. As grandes compras 

mensais, aliada a maior variedade de produtos, tornaram-se tentadoras para o cliente gastar 

mais do que o planejado, e por isso, foram por eles evitados. Os custos de transporte, 

principalmente para os moradores das periferias, normalmente distantes dos hipermercados, 

também influem nas decisões de compra.   

 

Outra explicação para este problema pode ser a mudança do comportamento do 

consumidor frente às compras. Se antes eram consideradas como lazer, hoje, com o 
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aumento do desemprego e sua conseqüente pressão por competitividade sobre os demais 

trabalhadores empregados, as pessoas não mais dispõem de tempo para locomover-se em 

grandes distâncias, ou perder tempo percorrendo grandes lojas e aguardar longas filas 

(Supermercado Moderno, 2004).  

 

Também se observa outras condições para esse aumento da participação dos 

supermercados. Entre elas estão: a maior capacidade dos menores estabelecimentos em 

conhecer seus clientes e adaptar seu mix de produtos a sua demanda, as melhores condições 

de relacionamento com seus fornecedores (as indústrias e atacadistas perceberam a 

importância dessas lojas na sua lucratividade) e a violência urbana (as compras noturnas e 

distantes são evitadas atualmente). 

 

Especificamente às pequenas redes, a criação de centrais de compras, ou seja, a 

associação de numerosas pequenas redes para a compra de produtos, constitui-se também 

como fator adicional. O maior poder de negociação junto aos fornecedores denota em 

preços mais baixos para a empresa e para o consumidor, o que aumenta a sua 

competitividade ao aliar bom atendimento e preço. 

       

A formação das centrais de compras é apenas uma das conseqüências geradas pela 

modernização dos pequenos supermercados nos últimos anos. Este processo não busca 

somente a expansão dos negócios, mas principalmente, a sobrevivência nesse novo 

ambiente de mercado. Em geral, os pequenos estabelecimentos possuem a vantagem de 

estarem perto das residências dos consumidores e de possuírem um contato mais próximo 

com seus clientes, o que propicia um melhor conhecimento das necessidades de sua 

demanda (CYRILLO, 1987).   

 

Como pode ser notado, o setor supermercadista é heterogêneo, pois convivem na 

mesma indústria, tanto grandes estabelecimentos de alcance nacional como pequenas lojas 

locais. Neste sentido, não se pode considerar como iguais em suas estratégias ou em seus 

comportamentos. Deste modo, o setor supermercadista não será estudado como uma 

indústria em competição homogênea (como se fosse um mercado em concorrência 

perfeita), mas sim como um oligopólio composto por poucas firmas dominantes, orlada por 

uma franja competitiva (CYRILLO, 1987), ou, obedecendo à terminologia de Labini 

(1984), como um oligopólio diferenciado relativamente concentrado. 
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Após analisar sob um contexto geral o setor de supermercados no Brasil, será agora 

abordado o enfoque da ECD, de modo a melhor compreender seu funcionamento, seus 

parâmetros estruturais relevantes, suas estratégias de ação, seu desempenho e sua inter-

relação com o bem estar da população.        

 

3.3 Condições Básicas 

 

 Antes de analisar o setor supermercadista sob a ótica da ECD, é necessário observar 

as condições básicas desta indústria a fim de associar seus dados com as características 

existentes do setor, como forma de melhor avaliá-lo. Quanto a sua função, observa-se que o 

supermercado consiste no meio onde se disponibilizam uma grande variedade de produtos 

e serviços num único espaço físico, o que propicia maior praticidade, comodidade e 

economia de tempo para o consumidor (WILDER, 2003). Por se tratar de um segmento de 

varejo, ou seja, ser uma atividade comercial voltada ao consumidor final, sua lucratividade 

é dependente das características da área geográfica de onde o estabelecimento se encontra e 

sua influência é espacialmente limitada (ROJO, 1998).  

 

 O setor possui consideráveis economias de escala, resultantes principalmente da 

estrutura logística, com o compartilhamento das centrais de compra para o suprimento de 

um número crescente de lojas. Em relação às grandes redes, estas também exploram 

economias de escala com o uso de promoções, nas compras com os fornecedores, 

financiamentos ao consumidor, entre outras atividades operacionais. (SESSO FILHO, 

2001b).   

 

 Embora a tecnologia e a mão de obra empregada não sejam especializadas a cada 

tipo de função de dentro da empresa, percebe-se uma tendência de qualificação dos 

empregados, juntamente com modernização das ferramentas tecnológicas, como o EDI e o 

ECR42. Como resultado disso há, pelo lado dos varejistas, melhor fluxo de caixa, melhor 

                                                 
42 O EDI (Eletronic Data Interchange) permite uma integração de informações entre varejo, atacado e 
fornecedores, com a redução de custos com papel, mão de obra, e de tempo despendido para a entrega de 
pedidos. Já o ECR (Efficient Consumer Response) se trata de um conjunto de procedimentos informatizados 
que buscam a melhoria da eficiência da distribuição de produtos por toda a cadeia produtiva, desde transporte, 
uso de promoções, introdução de novos produtos, e reposição. Maiores detalhes em SESSO FILHO 2001b op. 
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eficiência dos estoques e diminuição dos custos administrativos, visando a busca na 

qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes e o aumento da eficiência de seus 

processos, o que impacta no desempenho do setor.    

  

 Em relação à demanda, por se tratar em grande parte na compra e venda de produtos 

alimentícios e outros gêneros de primeira necessidade, é influenciada principalmente pelas 

condições de renda do trabalhador. Segundo estudo mostrado por Wilder (2003), no Brasil 

o crescimento da renda tem impacto imediato sobre a demanda de alimentos, e esta pelo 

faturamento dos supermercados. A atual exigência dos consumidores não somente por 

preços, mas também pela qualidade nos produtos e na prestação dos serviços, deveu-se ao 

fim da inflação, que proporcionou a comparação de preços entre os concorrentes. A 

característica do modo de se fazer compras também mudou. Ao contrário de antes, os 

consumidores as fazem mais freqüentemente, porém com um menor volume comprado em 

cada compra, mas com maior valor médio. Outro ponto de destaque são as diferenças 

regionais observadas nas diferentes regiões do país, o ilustra a necessidade das firmas 

supermercadistas em conhecer as peculiaridades de seu público alvo de cada 

estabelecimento.  

 
O Comportamento do Consumidor 

 

 Como fora exposto no capítulo 2, o comportamento do consumidor passou por 

sucessivas mudanças no decorrer dos anos. Em princípio, a chegada da modalidade de 

auto-serviço no Brasil introduziu a população a uma nova forma de fazer suas compras, o 

que estimulou o aprendizado de novos hábitos de consumo, que desde então era restrito ao 

formato tradicional de varejo. O processo de crescimento deste auto-serviço, presenciado a 

partir da década 1960 e ampliado na década seguinte, apenas popularizou esta nova 

modalidade de compras (RODRIGUES, 1993).  

 

 O ambiente inflacionário observado na década de 1980 e início de 90 obrigaram os 

consumidores a comprarem com menor freqüência todos os produtos necessários para o 

mês, pois o constante aumento de preços corroia a renda dos trabalhadores. Devido ao 

constante processo de mudanças de preços, a população tinha dificuldades em compará-los 
                                                                                                                                                                           
cit. e DIB, J.A., Efficient Consumer Response (ECR): uma Estratégia para o Varejo de Bens de Consumo de 
Massa, Revista de Administração, v 23, n 2, p.14-22, abr 1997.    
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entre os concorrentes e não tinham a noção em avaliar se determinado bem era “caro”, ou 

uma “pechincha”, já que não conseguiam se informar sobre os preços relativos de forma 

satisfatória (LEPSCH, 1996). 

 

 Já a estabilização provocou um sensível crescimento na renda dos trabalhadores, 

principalmente os mais pobres, nos quais, em sua maior parte, não utilizavam os 

supermercados para fazerem suas compras, o que popularizou o segmento e aumentou sua 

demanda. Agora, com o fim da inflação, os clientes tinham como memorizar e comparar os 

preços dos produtos. Como a dispersão entre os preços diminuiu, os produtos e os serviços 

oferecidos pelos supermercados tiveram que se diversificarem, de modo a atrair o 

consumidor. Por outro lado, esta variedade de bens e serviços, juntamente com a menor 

dispersão de preços proporcionou aos clientes a exigir maior qualidade nos produtos e 

excelência nos serviços.      

 

3.4 Estrutura de Mercado 

 

 Como fora descrito no primeiro capítulo deste trabalho, segundo o arcabouço da 

ECD, a estrutura de mercado de uma indústria, ou seja, os fatores que determinam o modo 

de interação dos agentes econômicos como compradores e vendedores neste mercado 

específico, são em grande parte responsáveis pela conduta e desempenho das indústrias 

(BAIN & QUALLS, 1987). O grau de concentração das firmas, a diferenciação dos 

produtos e as barreiras à entrada são os principais componentes responsáveis por sua 

formação. Em meio a isso, este estudo do setor supermercadista procurará analisar cada um 

destes componentes separadamente e posteriormente relacioná-los, a fim de melhor 

conhecer sua estrutura de mercado. 

  

3.4.1 A Concentração do Setor 

        
 Antes de analisar a concentração econômica presente na indústria supermercadista é 

necessário antes conhecer os índices responsáveis por seu diagnóstico. Os índices de 

concentração têm como finalidade a identificação e a mensuração da estrutura de mercado 

das indústrias. Por meio da análise da participação do mercado das maiores empresas, 
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procuram identificar a existência, ou não, de concentração ou desigualdades nos mercados 

estudados. A existência de uma maior concentração numa determinada indústria implicaria 

em um menor grau de concorrência entre as firmas. 

    

 Existe uma variedade de índices, que podem ser classificados como parciais ou 

sumários; positivos ou normativos. Medidas de Concentração parciais são aquelas nas 

quais consideram apenas os dados de algumas firmas, geralmente das maiores, já as 

sumárias requerem dados de todas as componentes de determinada indústria. 

 

 Quanto a serem positivos ou normativos, dizem respeito aos primeiros os índices 

que levam em consideração apenas fatores relacionados às estatísticas referentes à 

concentração, como o nível e a distribuição das firmas no mercado, excluindo aspectos 

comportamentais referentes aos produtores e aos consumidores (aversão ao risco, 

preferências do consumidor, substitutibilidade entre bens, entre outros parâmetros.). No 

caso dos segundos estes aspectos são levados em conta para analisar o desempenho 

industrial, seja pela ótica dos produtores, consumidores ou de ambos agentes. Lucros e 

excedente do consumidor são algumas destas medidas relevantes. 

 

 Este trabalho utilizará dois índices positivos, Razão de Concentração (C(k)) e Índice 

de Hirschman-Herfindahl (HHI). Serão usados índices positivos devido à maior 

dificuldade referente ao levantamento de dados normativos. Quanto à escolha 

especificamente desses dois índices, deveu-se ao fato de serem os mais utilizados em 

trabalhos de Organização Industrial e em relatórios de organismos antitruste, por sua maior 

facilidade para aplicação.  

 

Razão de Concentração 

 

O Índice de Razão de Concentração é um índice positivo e parcial que nos permite 

mensurar a participação relativa na indústria das k maiores firmas. Primeiramente ordenam-

se as empresas em ordem decrescente quanto ao seu tamanho (alguns indicadores são: 

faturamento, número de vendas, quantidade produzida, número de trabalhadores, etc). Após 

este ordenamento, a participação de mercado das k maiores firmas será medida na seguinte 

forma: 
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�= iskC )(   

 

em que XXs ii =  

 

 Onde existem i  firmas na indústria, X  é o tamanho da indústria, iX  é o tamanho 

da i-ésima firma e is  é a sua participação relativa frente à mesma. Quanto maior o seu 

coeficiente, que compreende os valores entre 0 e 1, maior será a concentração das k  

maiores empresas neste mercado.  

 

 Apesar de sua grande facilidade para a aplicação empírica, o razão de concentração 

apresenta deficiências. Primeiramente, este índice ignora as kn −  menores firmas da 

indústria. Fusões, alterações de participação de mercado e a entrada e saída dessas firmas, 

não são captadas por esse indicador. Outra limitação é a sua não capacidade em observar a 

participação individual de cada empresa, mesmo entre as maiores. Por exemplo, mudanças 

na participação relativa entre as k  maiores não denotariam em alterações no valor do 

índice. Além disso, fusões e entrada e saída de firmas também não são percebidas por ele, 

de modo que a substituição por outras k  firmas na indústria pode ser compatível com um 

mesmo valor do indicador. 

 

 Devido a estas limitações será necessário também o uso de uma medida sumária, 

onde todas as firmas participantes seriam consideradas. Deste modo, a utilização do índice 

de Hirschman-Herfindahl será importante para a contemplação de toda a indústria. 

 

Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI) 

 

Sua forma é parecida com o índice anterior, porém este abrange todas as empresas 

da indústria. Ele é definido por: 

 

�= 2
isHHI  
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 Que representa o somatório do quadrado da participação relativa das n firmas 

existentes na indústria. A elevação ao quadrado da participação de todas as empresas da 

indústria denota numa ponderação na qual enfatiza a participação das maiores frente as 

menores firmas. Assim quanto maior for o valor do HHI, maior será a concentração de 

mercado.  

 

 Devido a sua forma, os valores do HHI variam entre n1  e 143. Quanto maior o 

número de empresas componentes, menor será o limite inferior do índice, que no limite 

(para ∞→n ) tenderá para zero. No entanto a entrada de mais uma empresa não implica 

sempre na diminuição do valor do índice, este pode também crescer. O mais importante a 

se destacar nesta propriedade é que a entrada e/ou saída de empresas sempre será captada 

pelo índice. 

 

Outra maneira de apresentar o índice é o de calculá-lo em relação às participações 

relativas das firmas em termos de porcentagem, neste caso os valores do índice estarão 

compreendidos entre 0 e 10.000. É com esta nomenclatura que as principais agências 

antitruste utilizam o HHI. Segundo a Mergers Guidelines44 (Federal Trade Comission, 

EUA), existem três faixas nas quais o índice pode pertencer: Valores entre 0 � HHI < 1.000 

indicam que o mercado é competitivo. Entre 1.000 � HHI < 1.800 caracteriza um mercado 

relativamente concentrado. Para 1.800 � HHI < 10.000 o setor será considerado como 

concentrado. 

 

      A partir dos dados obtidos do setor e dos índices apresentados, será agora analisado o 

seu grau de concentração. Como antes destacado, o setor supermercadista é composto por 

um pequeno número de grandes firmas de alcance regional, e até nacional, seguido por 

numerosas pequenas firmas locais, espalhados em grande parte do território nacional. Esta 

estrutura de mercado aponta para a existência de um oligopólio, formado por um pequeno 

número de empresas dominantes com significativa participação no mercado, e por uma 

franja competitiva (CYRILLO, 1987). 

                                                 
43 No caso de monopólio temos: � (1)2 = 1. A obtenção do valor mínimo implica em s1 = s2 = ...= sn , que 
denota em: HHI =  n(s)2  => n(X/nX)2 =>  1/n. O HHI segue como uma função convexa e pode ter ser 
explicitada pelo Lagrangiano: £ =  �si

2 -  �(�si
2- 1). Maiores detalhes ver em Resende, M. e BOFF, H. in 

.KUPFER, D & HASENCLEVER, L., 2002, op. cit.        
44 Implicações quanto ao uso deste indicador para a análise de fusões e aquisições estão fora do escopo deste 
trabalho e por isso não serão aqui abordadas.    
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Tal fato é corroborado pelo mais recente estudo da ABRAS sobre o setor45. 

Segundo ele, em 2004, o setor de auto-serviço era formado por cerca de 71.951 lojas, sendo 

que as 20 maiores redes supermercadistas detinham 2.021, correspondente à apenas 2,8% 

do total de estabelecimentos. No entanto, em relação ao faturamento, só as cinco maiores 

empresas respondem aproximadamente por 40% do faturamento total do setor (ABRAS, 

2005). 

 

Reforçando este panorama atual, percebe-se, com fora descrito no Capítulo 2 e na 

seção 3.2, que os dados mais recentes estão inseridos num sucessivo processo de 

concentração, como pode ser observado pelos gráficos referentes aos índices de 

concentração do setor (Gráfico 3).   
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                  Gráfico 4: Razões de Concentração dos Supermercados 
                 FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor. 

 
 

Na avaliação do grau de concentração ao longo do tempo, observa-se um aumento 

de valores nos indicadores C4 e C8, o que mostra uma maior participação, não apenas das 

quatro maiores firmas, como também das outras quatro subseqüentes em faturamento. O 

C4, aparentemente se estacionou em 0,43, enquanto que o C8 e C16 começaram a perder 

participação no mercado, chegando a 0,48 e 0,53 respectivamente. Isso pode ser notado 

                                                 
45 Revista SuperHiper n 353, maio de 2005.  
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pela distância dos gráficos entre os índices, que diminuíram nos últimos anos, o que reforça 

o ganho de participação de mercados das quatro maiores.  

 

Entretanto, estes níveis de concentração não podem ainda ser considerados como 

altos, se comparados com os valores observados em outros países. Segundo dados apurados 

por Blecher (2002) a razão concentração das cinco maiores empresas supermercadistas 

apresentam valores significativamente superiores em outros países, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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                                  Gráfico 5: Comparação entre a Razão de Concentração do Setor 
                                   FONTE: BLECHER (2002) (*) Os dados do Brasil são referentes a 2004, enquanto que  
                                   os demais são de 2002. 
 

Enquanto, em 2004, a participação das cinco maiores empresas do setor fora de 

44%, França, Canadá e Reino Unido têm mais de 65%, com destaque para o primeiro, que 

representa 83% do mercado (BLECHER, 2002). Outra indicação para o fenômeno pode ser 

observada através do HHI. Ele também ressalta a maior participação das grandes firmas 

frente às demais, ou seja, o aumento da diferença no faturamento bruto entre os 

supermercados. Observe o Gráfico 5, que apresenta os valores do índice HHI relativo as 

300 maiores empresas em 1994, 2000 e 2004: 
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                    Gráfico 6: HHI 300 do Setor 
                  FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor. 

  

 Observa-se um aumento significativo deste indicador. Em 1994, seu valor era de 

429, crescendo para 988 em 2000, até finalmente ultrapassar a barreira dos mil pontos, com 

1077 em 2004. Baseando-se na metodologia da Federal Trade Comission, observa-se que o 

setor deixou de ser considerado como competitivo, para ser tratado como relativamente 

concentrado. Deve-se, contudo, fazer a ressalva de que estes números subestimam o real 

valor do indicador para o setor como um todo, pois não captam a participação das milhares 

de pequenas empresas que compõem o setor. Pode-se então considerar que esta indústria 

apresenta um relativo grau de concentração.  

   

Como foi anteriormente visto, dois fatores se destacam como principais 

responsáveis pelo aumento da concentração do setor: a entrada de grandes grupos 

estrangeiros e o processo de fusões e aquisições.     

 

 A estabilização da economia e o processo de liberalização dos capitais estrangeiros 

no país, ocorridos na década de 1990, forneceram as condições necessárias para sua 

internacionalização. Tem-se como exemplo a entrada dos grupos Wal-Mart, Royal Ahold 

(através da aquisição de 50% da rede Bompreço), em 1996 e Casino (que hoje detêm 50% 

da CBD), além da expansão da presença de empresas já consolidadas, como o Carrefour e o 

Sonae (Presente desde 1990 com os supermercados Real e que expandiu sua participação 

no mercado a partir de 1997, com a bandeira BIG) (FARINA, 2004).         
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 Em relação ao segundo fator, a preferência pela expansão dos negócios via fusões e 

aquisições, em contrapartida ao crescimento orgânico das empresas, é determinada por 

vantagens obtidas, como a de obter bons pontos de venda, nos quais normalmente são 

escassos, caros, ou ocupados; utilizar as informações obtidas nas lojas sobre o perfil dos 

seus consumidores, além de não desperdiçar tempo e custos com a construção de novas 

lojas (SAAB & RIBEIRO, 2000).           

 

 Este processo de concentração é perseguido pelas firmas devido principalmente a 

duas vantagens que proporcionam: as economias de escala provenientes da gestão logística 

e de tecnologia de informação (TI) e o maior poder de barganha frente aos fornecedores. 

Quanto ao primeiro fator, o compartilhamento da estrutura logística na abertura de novas 

lojas e a integração das etapas de compras, distribuição e comercialização dos produtos, 

viabilizados pela informatização dos processos de TI, resultaram numa redução dos custos 

médios na operação e coordenação da atividade supermercadista. Em relação ao segundo 

fator, a maior participação nas compras com os fornecedores faz com que as maiores redes 

consigam negociar a melhores preços e prazos, o que resulta numa maior vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes menores. 

  

 Diante dos números apresentados e das razões que motivam este processo, fica 

patente a existência de um processo de concentração na indústria supermercadista. Num 

quadro de acirramento da concorrência, advinda da entrada de novos competidores e pela 

maior exigência na qualidade e nos preços por parte do consumidor, as maiores redes não 

encontraram, alternativa senão a de buscar economias de escala nas operações de compra, 

logística, distribuição e de propaganda e a aumentar seu poder de barganha junto aos seus 

fornecedores através da concentração do setor.  

 

 Já no caso do número de concorrentes, o trabalho empírico desenvolvido por 

Connor e Drescher46 (1999), mostrou que até determinado nível de concentração as 

empresas de varejo repassam a redução dos custos ao consumidor, porém, uma vez 

                                                 
46 Pesquisa embasada na observação dos índices de concentração (razão de concentração C5) e de preços 
referentes às lojas de alimentos localizados em 50 cidades alemãs no ano de 1993. Detalhes em DRECHER, 
K & CONNOR, J. M., Market Power and Economies of Escale in German Food-Retailing Industry, apr. 
1999/ Unpublished manuscript.   
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ultrapassado este patamar, este processo cessa em favor do aumento das suas margens de 

lucro.    

            

3.4.2 Diferenciação de Produtos 

 
 Os supermercados reúnem num só espaço físico uma grande variedade de produtos, 

do homogêneo e simples ao industrializado e diferenciado. Por se tratar de uma indústria 

voltada ao ramo do comércio a diferenciação não está focada diretamente nos produtos 

vendidos, nos quais são “iguais” para todos os vendedores, mas sim na busca de serviços 

que satisfaçam seus clientes da melhor maneira possível. 

 

 A capacidade de diferenciação nos seus serviços oferecidos é significativa Os 

supermercados devem atender diferentes consumidores, em regiões distintas, buscando 

sempre a maior lucratividade para suas operações. Deste modo, dado o tipo de demanda 

existente em cada área, os supermercadistas buscam segmentar os estabelecimentos a 

serem utilizados e o mix de produtos dentro da loja.  

 

Antes de escolher qual tipo de loja que será implementada, os supermercadistas 

fazem um estudo sobre a localização para cada tipo de equipamento. Esta forma de 

diferenciação das empresas reflete diretamente em sua lucratividade, afinal, regiões com 

maior densidade populacional, menor número de concorrentes e maior renda apresentarão 

maiores retornos (PARENTE, 1989). Desta forma, tomam suas decisões, tanto de macro 

localização (escolha de bairros, cidades), quanto de micro localização (melhor ponto de 

venda numa dada região), considerando estes três fatores de lucratividade e a capacidade de 

absorção de clientes inerentes a cada tipo de loja. 

   

Em pesquisa realizada por Parente (2000), observou-se medir empiricamente qual é 

o tamanho da área de influência exercida por cada tipo de loja. O autor classificou a 

existência de três níveis: primária (região mais próxima da loja, onde se concentram em 

média 70% dos seus consumidores); secundária (área envoltória da primária, em que 

habitam em média 20% dos consumidores); e a terciária (regiões mais afastadas que 

correspondem a apenas 10% dos consumidores da loja, em média). A pesquisa mostrou os 

seguintes resultados: 
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Tipo de Loja 
Nº de Check-

outs 
Densidade 

Demográfica 
Área de Influência 

Primária 
Minimercado 2 a 3 Média 0,5 Km 
Supermercado Pequeno 8 Alta 0,8 Km 
Supermercado Pequeno 8 Média 1,2 Km 
Supermercado Pequeno 8 Baixa 1,8 Km 
Supermercado Grande 25 Média 2,5 Km 
Hipermercado 60 Média 5,0 Km 

Tabela 2: Grau de Influencia das Lojas 

FONTE: Parente, 2000. 
 

 

Por densidade baixa, média e alta, o autor as classificou como sendo 

respectivamente os valores 30, 60 e 120 habitantes por hectare. Observa-se que a densidade 

demográfica é negativamente correlacionada com a área de influência da loja. O autor 

também aponta o mesmo efeito em relação ao número de competidores em cada região. A 

disponibilidade de boas vias de acesso e transporte, e a ausência de barreiras naturais 

(morros, rios, etc.) aumentam a área de influência das lojas.  

 

Ao tomar ciência do grau de influência respectivo a cada tipo de supermercado, 

buscar-se-á agora qual será o melhor equipamento para as diferentes classes de renda. 

Como fora mostrado na seção 3.1, existe uma grande variedade de tipos de lojas que podem 

ser adotadas pelos supermercadistas, das lojas de sortimento limitado (com instalações 

mais simples, menor variedade de produtos e serviços, e baixa presença de produtos de 

perecíveis de geladeira), para superlojas, ou gourmet (maior variedade de produtos e 

serviços de primeira linha), ou hipermercados (localizado em vias de fácil acesso e com 

grande variedade de produtos, tem como público alvo consumidores sensíveis a preços). 

Outra característica que distingue estes tipos de estabelecimento são os serviços a serem 

oferecidos (estacionamentos, praça de alimentação, chaveiros, caixas eletrônicos, entre 

outros), com a predominância destes nas lojas mais requintadas (BRITO, 1998). 

   

 A escolha do tipo de equipamento a ser implementado pelos supermercados é 

vinculada às características da região a ser atendida. Por exemplo, enquanto as lojas de 

sortimento limitado são voltadas para áreas onde prevalecem consumidores de menor 
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renda, as superlojas são destinadas para as regiões mais ricas. Deste modo, as redes 

supermercadistas buscam segmentar sua demanda e auferir maiores lucros (CYRILLO, 

1987).             

  

 Além de designar a loja, os supermercadistas procuram se diferenciar entre si ao 

buscar oferecer o melhor mix de produtos para seus consumidores. Com isso, os 

supermercados visam passar a imagem de terem “tudo” o que o cliente precisa, de modo a 

conquistar sua fidelidade.  

       

Marcas Próprias 

 

 Como constatado no relatório da Austin47 (2003), existem vantagens para os 

supermercadistas possuírem marcas próprias, como menores preços oferecidos ao 

consumidor, redução da dependência do varejista em relação aos fornecedores e a 

ampliação do número de produtos a serem oferecidos. 

 

Segundo Machado e Oliveira (2003), a evolução da participação das marcas 

próprias no comercio supermercadista é decorrente de dois fatores complementares: a 

concentração econômica do setor e a queda do poder aquisitivo do consumidor brasileiro 

ocorrido nas últimas duas décadas. O primeiro fator estimulou o acirramento da 

concorrência entre os grandes varejistas. Devido a isso, uma das estratégias pertinentes 

para competir neste mercado constitui na diferenciação de seus produtos e serviços 

oferecidos, como a inclusão de marcas próprias. O segundo propiciou uma intensificação 

da competição por preços, de modo a atrair, ou pelo menos manter consumidores. Este 

ambiente é bastante favorável para as marcas próprias, uma vez que custam menos do que 

as marcas tradicionais, tanto para os supermercados quanto para os consumidores. 

 

No entanto as vantagens inerentes ao uso das marcas próprias são desfrutadas 

apenas pelas maiores redes, por possuírem condições para sua implementação. 

Primeiramente a rede supermercadista deverá selecionar fornecedores, normalmente 

pequenos, para estabelecer relações de longo prazo e de fornecimento constante e exclusivo 

para a rede varejista.  O uso do aparato logístico e a não necessidade do uso de ferramentas 

                                                 
47 Relatório de Análise Setorial Austin Consultoria 13/08/2003:  
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de marketing e propaganda para divulgação da marca e esforço de venda dos produtos, são 

apenas algumas das vantagens de custos que os supermercados desfrutam em seus 

produtos.  

 

Além disso, servem também como instrumento de barganha frente aos grandes 

fornecedores, principalmente referentes às indústrias mais concentradas, que em tese 

conseguem negociar com maiores margens de lucro. 

 

Geralmente as marcas próprias são produzidas por firmas menores. Principais 

vantagens para o consumidor e para o varejista de se ter marcas próprias: menor preço tanto 

para o consumidor, como para o varejista; aumento da lucratividade do supermercado; 

redução da dependência entre indústria e varejo; maior variedade de produtos à venda. 

 

3.4.3 Barreiras à entrada 

 
 Com base no marco teórico do primeiro capítulo, ao analisar a indústria 

supermercadista, ressalta-se a dualidade existente entre grandes e pequenas redes de 

supermercado, no que se refere à entrada e saída de firmas nesta indústria. 

 

  Ao observar a franja competitiva, percebe-se que esta não requer grandes 

investimentos na abertura de novos estabelecimentos. O aluguel, ou até mesmo a compra, 

de um imóvel apropriado, gôndolas, check-outs, alguma reduzida quantidade de capital 

para a compra de produtos e contratação de mão de obra, em grande parte não 

especializada, não são grandes obstáculos para o início do empreendimento. 

 

 Outro importante fator que facilita a entrada de uma nova pequena rede é o formato 

desta cadeia varejista. Como já fora exposto na seção sobre integração vertical, os 

pequenos supermercados não necessitam de um complexo aparato logístico. Por não 

negociarem diretamente com as indústrias produtoras, mas sim com poucos atacadistas, 

para a obtenção todo seu mix de produtos, não incorrem em altos custos de transporte para 

trazer seus bens de diversas localidades.  
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 Ao contrário, na maior parte dos casos, os atacadistas realizam a pronta entrega dos 

produtos nos estabelecimentos. Deste modo, nem precisam contar com algum aparato 

logístico complexo senão o de algum espaço físico para o armazenamento de pequenos 

estoques, ou um reduzido número de caminhões.  

 

 Para o caso da firma entrante decidir se associar a uma central de compras, sua 

entrada será bem vinda, pois ajudará a diluir mais os custos de transporte e os demais 

custos. Por ser relativamente muito pequena em relação à indústria, a firma entrante não 

implicará em nenhuma alteração nos preços dos bens finais ou dos seus insumos 

necessários ao funcionamento do setor.  

 

 Em relação às barreiras à saída, as firmas menores não dispõem de custos 

irrecuperáveis (sunk costs) 48, ou seja, ao sair do mercado, a firma poderá vender todos os 

seus bens e patrimônio, e ainda assim, não ter grandes perdas em relação ao seu capital 

investido. Uma eventual exceção pode ocorrer no caso de produtos perecíveis, cuja sua não 

revenda imediata, resultaria em perda total no valor de seu estoque em relação à sua 

validade. 

 

 Já o caso de entrada e saída de grandes supermercados obedece a uma lógica 

diferente. Mesmo com a suposição de que os preços de mão de obra, imóveis ou check-outs 

não decresçam com a quantidade obtida, estas redes possuem três fontes principais de 

barreiras à entrada: os gastos com publicidade e propaganda (diferenciação nos seus 

produtos e serviços), a integração vertical (vantagem absoluta de custos) e os ganhos de 

escala, decorrentes da compra de grandes quantidades de produtos e do compartilhamento 

das centrais de compras.  

 

 Como, basicamente, não há diferenças nos bens vendidos pelos supermercados49, 

estes acabam se distinguindo pelos seus serviços prestados e por sua localização 

geográfica. As redes, tanto as grandes como as pequenas, buscam então oferecer o mix 

apropriado para cada estabelecimento.   

 

                                                 
48 Maiores detalhes sobre custos irrecuperáveis, veja KUPFER, D; HASENCLEVER, L, 2002 op. cit. 
Capítulos 6 e 11.   
49 um determinado produto A, vendido pelo supermercado X ou Y, continua sendo o mesmo produto, pois 
não há mudanças intrínsecas em relação às suas qualidades. 
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 A integração vertical proporcionou a incorporação de uma grande estrutura logística 

de transporte, armazenamento e distribuição de produtos, de modo a não mais necessitarem 

negociar com numerosos pequenos atacadistas, mas sim diretamente com as indústrias 

fornecedoras, reduzindo os custos de transação e aumentando o poder oligopsônico dos 

grandes supermercadistas (MACHADO e OLIVEIRA, 2003).   

 

 No caso dos ganhos de escala em sua gestão de compras, os grandes supermercados 

compram a maior quantidade possível compatível com seu tamanho e demanda, de modo a 

oferecer um menor preço, e assim, impedir a entrada de competidores na área de influência 

de suas lojas. O grande volume de bens comprados permite a estes supermercadistas 

negociarem menores preços por unidade de produto junto aos fornecedores, obtendo 

economias pecuniárias, provenientes de seu poder de barganha, que podem ser repassados 

ao consumidor final viabilizando a estratégia de preços mais baixos. 

 

 Deve-se destacar, no entanto, que esta queda nos custos de compra dos produtos 

auferidos pelos supermercados, não são invariavelmente repassados para o consumidor 

final. Segundo trabalho realizado por Dobson e Waterson (1997), as conseqüências 

resultantes do maior poder de oligopsônio, podem levar aos mais diferentes resultados, 

conforme o número de concorrentes e o grau de substitutibilidade entre os varejistas.  

 

 Quanto maior for o grau de substituição entre as redes de supermercados, percebido 

pelo consumidor, mais determinante será a competição por preço, e portanto, as reduções 

de custos seriam em grande parte transferida aos seus clientes. No caso de baixa 

substitutibilidade, a redução dos custos para os supermercados não seriam 

significativamente repassados, o que denotaria em aumento de suas margens de lucro.   

 

 Dentro das observações apresentadas acima, os efeitos de uma eventual entrada de 

uma grande rede, com base na teoria, seriam sentidos tanto no mercado de fatores, como no 

mercado consumidor (CYRILLO, 1987). No mercado de fatores, a entrada de um grande 

demandante de produtos, especialmente naqueles principalmente ofertados para 

supermercados, induziria o aumento de preços, tanto devido a não capacidade dos 

fornecedores em corresponder a esta nova procura ao mesmo preço, como pela perda 

relativa de poder oligopsônico dos grandes supermercados e atacadistas, que teriam de se 

submeter às maiores margens de venda dos fornecedores.  
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 No mercado consumidor, o impacto seria o de maior competição entre as redes, o 

que resultaria em pressões sobre aumentos de preços, que reduziria a margem média de 

lucro dos supermercados. O aumento de preços pelo lado dos insumos não seria 

integralmente repassado para o consumidor final, dada a maior competição entre firmas no 

mercado final.Isso acarretaria em esmagamento dos lucros do setor.  

 

 Estes dois efeitos seriam então responsáveis por uma abrupta queda nos lucros, o 

que ocasiona num desestímulo a entrada de um grande supermercado. Sob a ótica do preço 

limite, diferentemente de sua abordagem tradicional, a entrada de um novo supermercado 

não resultaria com certeza em queda nos preços ao consumidor final. Seu efeito final seria 

indeterminado, pois seria dependente da predominância entre o aumento de preços dos 

insumos (produtos) e a pressão por baixa dos preços devido a maior competição entre as 

empresas. Todavia, certamente os lucros das maiores firmas diminuiriam (CYRILLO, 

1987).  

 

 Os impactos sobre os consumidores seriam dependentes do nível de preços, ou seja, 

a entrada da nova firma e o aumento da competição não garantiriam melhoria de bem-estar, 

pelo menos sob a ótica dos preços. Uma estratégia factível seria a entrada como firma não 

dominante (menor) e daí crescer progressivamente. Assim o setor fornecedor teria maior 

disponibilidade de se adaptar aos acréscimos de demanda e, deste modo, não haveria 

grandes alterações nos preços. 

   

 Em resumo, observa-se que as estruturas de mercado apresentadas do setor vêm 

beneficiando as grandes redes, por meio das economias de escala, construção de reputação, 

poder de barganha e barreiras à entrada.    

  

3.5 Conduta 

 

 A alteração dos parâmetros estruturais do setor proporcionado pelo ambiente de 

estabilização da economia a partir de 1994, estimulou as empresas, tanto as estabelecidas 

como as recém chegadas, a investirem na sua expansão, acirrando a competição no setor. 

Entretanto, não somente estes fatores afetaram funcionamento do setor. Para Lepsch e 
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Silveira (1997) a mudança de comportamento do consumidor a partir da estabilização foi 

fundamental para os supermercadistas mudarem sua estratégia de lucros.   

 

 Os ganhos de escala provenientes da estrutura de logística permitiram as grandes 

redes a estarem presentes em âmbito regional até a primeira metade da década de 90. O 

desenvolvimento e a implementação de tecnologias de informação possibilitaram a essas 

redes se expandirem por outros estados e regiões.  

 

 A principal estratégia de expansão adotada pelas grandes redes foi baseada no 

processo de fusões e aquisições (SAAB & RIBEIRO, 2000). Este modo de expansão possui 

algumas vantagens frente à estratégia de abertura de novas lojas. A mais evidente delas é a 

eliminação de lojas concorrentes, já que esta foi comprada. Outras importantes vantagens 

são: o início quase imediato das atividades da nova loja, obtenção de áreas já familiarizadas 

com o auto-serviço e conhecimento prévio do mix de produtos condizentes com a região. O 

reduzido número de regiões atrativas não ocupadas por empresas supermercadistas, 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, e os altos preços de seus terrenos, também 

serviram para promover esta estratégia e limitou o crescimento orgânico das grandes 

empresas nessas regiões. 

  

Foi deste modo no qual as redes estrangeiras intensificaram a entrada no mercado 

brasileiro, após a estabilização de economia na década de 1990. Inicialmente adquiriam 

grandes redes regionais, e depois buscaram a expansão através da compra de redes de porte 

médio, o que resultou na concentração da indústria, como pode ser visto nas tabelas 

referentes. Essa estratégia de crescimento não ficou restrita apenas aos estrangeiros. 

Empresas nacionais, como até então a CBD, investiram maciçamente na compra de 

supermercados (SESSO FILHO, 2003).    

 

   Também se buscaram parcerias com alguns fornecedores, seja pelo intercâmbio de 

informações, compartilhamento de promoções, ou desenvolvimento de produtos. Algumas 

das maiores redes criaram programas de fidelidade, onde o supermercadista se 

comprometeria a comprar os produtos frente ao fornecedor num determinado período de 

tempo, e em contrapartida recebia gratificações, reduzindo-se então a incerteza e os custos 

de transação na cadeia. 
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 Atributos da estrutura de mercado, como a existência de franja competitiva, limitam 

o exercício de poder de mercado junto aos clientes, isto se refletiu na conduta seguida pelas 

empresas. No caso das firmas lideres, estas buscaram a redução de seus custos e a 

integração vertical de seus processos, além da diversificação dos serviços prestados, de 

modo a aumentar suas margens de lucro sem repassar ao preço dos produtos.  

 

 Como mostrado por Rojo (1998), a formação de uma reputação vinculada ao 

supermercado, baseado na elaboração de um mix de produtos e serviços preferíveis pelo 

consumidor, juntamente com a promoção de produtos chamariz e pela melhor estratégia de 

localização, é na verdade uma forma de conduta que também visa à diferenciação. Supondo 

que a localização e a diferenciação dos serviços sejam fixos no curto prazo, a principal 

forma de atrair novos clientes e gerar esta reputação seria então via preço. Portanto, mesmo 

sob a influência da diferenciação de produtos, tem-se ainda o nível de preços como variável 

estratégica principal levada em conta na conduta dos supermercados. Neste caso, as firmas 

trabalharão com baixas margens de vendas, com preços próximos a patamares 

competitivos. A franja auferirá lucro zero e as grandes firmas, por trabalharem com 

melhores estruturas de custos médios, obterá algum lucro econômico. 

 

 Outra ferramenta criar diferenciação nos supermercados é o Marketing. Ele ajuda a 

fomentar a idéia de que as diferentes redes sejam substitutos imperfeitos, pelo menos para a 

visão do consumidor. Essa percepção é criada por meio de propaganda (divulgação de 

marca nos meios de comunicação: TV’s, rádio, jornais, etc.), que por serem caras, são 

utilizadas apenas pelas grandes redes, reforçando suas barreiras à entrada. Nelas os 

supermercados expõem seus produtos em promoção e destaca a qualidade de seus produtos 

e serviços, contribuindo para a manutenção de sua reputação. Outra abordagem do 

Marketing é o investimento em pesquisas de mercado, de modo a entender melhor os 

hábitos do consumidor e oferecer o mix de produtos ideais, o que aumenta as vendas, o giro 

e a rentabilidade da firma.  

 

 As compras freqüentes e de menor volume acabam por privilegiar as lojas próximas 

aos consumidores.  Se em tempos anteriores a construção de grandes lojas em pontos de 

fácil localização e locomoção era a estratégia preferida, hoje a comodidade e o pouco 

tempo despendido em compras são as principais vantagens para a captação de clientes. 
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Dados da ABRAS mostram uma redução de aproximadamente 15% na razão m2 por loja 

entre 1997 e 2004 

 

 A integração vertical é também uma estratégia presente no setor. A busca na 

redução dos custos levou as redes a centralizarem suas compras e, quando possível, o 

recebimento e a distribuição dos produtos. Desta forma, passaram a atuar no lugar dos 

atacadistas. Entre as economias encontradas neste sistema, tem-se, alem das citadas 

anteriormente, a redução da carga tributaria dos impostos em cascata, pois caso os produtos 

fossem comprados por intermediários e repassados aos supermercados, sofreriam a 

bitributação (WILDER, 2003).  

 

 O setor, a partir da segunda metade da década de 1990, realizou também 

investimentos em automação visando melhorar o atendimento ao cliente e a eficiência 

operacional. Estas condutas são uma resposta às mudanças das características na demanda 

que ocorreram após a redução das taxas de inflação. E, também, uma forma de buscar a 

manutenção das margens de lucro, devido à redução dos ganhos financeiros e a dificuldade 

em aumentar os preços. 

 

Precificação nos Supermercados 

 

Por se tratar de um segmento varejista, suas empresas não produzem diretamente a 

maior parte dos produtos, mas sim os revendem para o consumidor final. Na verdade, 

apesar dos diferentes produtos vendidos e de sua variedade, pode-se observar uma 

“homogeneidade” no “produto” a ser vendido no seu “processo de produção”. O varejista 

adquire a matéria prima, no caso os produtos que serão vendidos e os transporta e expõe 

para seus consumidores (CYRILLO, 1987).  

 

 Deve-se salientar que uma alteração no preço de parte das “matérias primas” 

refletirá em diferentes alterações de preços por partes dos varejistas. Isso acontece devido 

as diferentes estruturas de custos de cada rede e pela diferente composição de produtos 

oferecidos por cada loja.  

 

 Como vários são os produtos comercializados pelo setor, cada um deles possuirá 

características distintas. Eles podem ser divididos em relação ao padrão de concorrência na 
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venda do produto ou pela capacidade de diferenciação inerente ao mesmo.  Produtos pouco 

segmentados e vendidos também pelo varejo tradicional são conhecidos como produtos 

populares, ou básicos, também conhecidos como preços chamariz, e possuem baixas 

margens de lucro em sua comercialização. 

 

No entanto, o setor supermercadista, apesar de sua diversidade, possui uma 

estratégia comum para auferir seus lucros. Consiste basicamente no estabelecimento de 

uma “margem média”, na qual seja suficiente para cobrir seus custos variáveis, fixos e um 

percentual de lucro (CYRILLO, 1987).  

 

Os vários aspectos de diferenciação, como grau de elaboração, importância na 

preferência dos consumidores, estrutura do mercado deste produto, entre outros, mostram 

que a fixação de uma margem comum a todos os seus produtos não seria a melhor maneira 

de estabelecer os preços.  

  

Uma melhor maneira seria o de fixar diferentes margens a cada produto, de modo 

que sua média de vendas seja capaz de cobrir os custos e ainda auferir o lucro planejado, 

este sim seria o “preço” cobrado pelo serviço supermercado. Especificamente, a margem 

média, será composta pelas margens de comercialização de toda a linha de produtos, 

ponderada por sua participação na receita total da empresa (CYRILLO, 1987). 

 

Farina (1983) 50, embasada no trabalho de Kalecki (1984) sobre grau de monopólio, 

desenvolveu a seguinte expressão, na qual expressa esta relação: 

 

)/( RTRMMM igieg �=  

 

eg MM  = Margem média obtida.                                        

RTRi / = Participação da receita do produto i sobre a receita total. 

giM = Margem sobre o produto i . 

 

                                                 
50 FARINA, E. M. M. Q. A Regulamentação do Mercado de Leite e Laticínios no Brasil, IPE-USP, 1983. 
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 Deste modo, Cyrillo enumerou algumas características para o comportamento das 

margens dos produtos: 

 

1. Mercadorias com demanda mais elástica apresentarão menores margens do que 

mercadorias de demanda inelástica. 

2. Dada a demanda dos consumidores pelo produto, quanto maior for o poder de 

mercado dos fornecedores frente aos supermercados, menores serão as margens 

cobradas pelos últimos ao consumidor. 

3. Quanto menor a interdependência entre fornecedores e varejo, dado que ambos os 

mercados são oligopólicos, menor será a margem praticada pelo supermercado ao 

produto. 

4. Produtos com maior grau de diferenciação e com demanda cativa, apresentam 

potencial para a prática de margens elevadas.    

 

Outro aspecto importante na elaboração dos preços é a construção de uma “reputação” 

do supermercado, principalmente associada a preços baixos. Como os supermercados 

ofertam milhares de produtos, o consumidor não tem condições de memorizar e comparar 

todos os preços praticados em cada estabelecimento. Mesmo se isso fosse possível, 

provavelmente não seria compensador comprar o produto mais barato de cada 

estabelecimento para compor sua cesta de consumo, devido aos custos de transporte e à 

perda de tempo para a realização das compras. Deste modo, utilizando os produtos 

chamariz, ou outros produtos chave, que chamem a atenção de seus clientes, o 

supermercado projeta uma imagem de “barateiro”, atraindo os consumidores, e compensa 

sua margem média em outros produtos (ROJO, 1998).        

 

Tais considerações são levadas em conta na elaboração de estratégias de preços dos 

grandes supermercados do setor.                                                             

 

3.6 Desempenho 

 

 Os dados referentes ao desempenho do setor (faturamento por funcionário, 

faturamento por check-out, faturamento por m2 e faturamento por loja) apresentam 

resultados interessantes. Apesar dos argumentos que apontam o aumento da produtividade, 
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devido à adoção das tecnologias de informação e gestão, automação e qualificação de mão 

de obra, observa-se uma queda nestes índices, quando deflacionados pelo IGP-DI: 
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                 Gráfico 7: Faturamento Real Médio por Funcionário 
               FONTE: ABRAS. Elaboração do autor 
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           Gráfico 8: Faturamento Real Médio por m2. 
            FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor 
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            Gráfico 9: Faturamento Real Médio por Check-Out 
           FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor 
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              Gráfico 10: Faturamento Real Médio por Loja 
       FONTE: ABRAS. Elaboração do Autor 

  

 Há uma queda constante nos números desses indicadores, porém tendendo a uma 

estabilização nos seus patamares. Como fora igualmente percebido um aumento da 

concentração nessa indústria, fica, em princípio, difícil entender o porquê das maiores 

firmas em comprar seus concorrentes e a expandir sua participação no mercado, já que os 

ganhos de escala não são observados e seus indicadores de desempenho mostram piora. 

  

 Na verdade, há explicação para este fenômeno. A não existência de ganhos de 

escala tem origem no modo no qual as maiores redes se expandiram. Por terem crescido 

por meio de fusões e aquisições, comprando firmas médias (menos eficientes), as grandes 

redes tiveram que arcar com custos de incorporação piorando seus desempenhos. Nota-se 

que o ritmo de queda nos indicadores diminuiu, o que ilustra a melhor adaptação ao longo 

do tempo (SESSO FILHO, 2003). 

 

  Mas se houve queda de desempenho, por que as maiores redes continuam a se 

expandir? A explicação está no poder de barganha com os fornecedores. Segundo Sesso 

Filho (2003), não haveria razão lógica para este processo se perpetuar se os 

supermercadistas não auferissem ganhos. Os ganhos obtidos pela diminuição dos custos 

das “matérias primas”, ou seja, dos produtos obtidos com os fornecedores, devem 

compensar a perda de eficiência de suas lojas. Como este trabalho não conseguiu dispor de 

números sobre a estrutura de custos dos supermercados, principalmente referente aos 
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preços negociados de compra com os fornecedores, não há como mensurar corretamente o 

desempenho do setor, como um todo, desde a compra dos produtos, até sua venda ao 

consumidor.  

 

 A modernização dos processos de logística e de compras não é diretamente captada 

nesses índices. Aliás, a queda dos custos com transporte, gerenciamento de estoques, além 

da diminuição dos preços pagos pelas mercadorias, contribuem para a diminuição das 

margens de venda e dos preços dos produtos finais, o que reflete negativamente sobre o 

faturamento (não necessariamente sobre os lucros). A adoção de novas tecnologias 

permitiu a administração centralizada destes custos, proporcionando sua redução.   

  

 Olhando-se apenas o funcionamento das lojas, tem-se uma impressão enganosa de 

piora de desempenho aliado à expansão e concentração do setor, o que não teria sentido. 

Ressalta-se, no entanto, que a menor variação tanto dos índices de concentração como de 

desempenho observadas nos últimos anos, indicam a idéia de que a estrutura deste mercado 

está próxima de seu equilíbrio.   

        

 Apesar desta explicação fornecer um quadro positivo, relacionando o maior poder 

de barganha e a modernização do setor à queda de preços, deve-se destacar que este 

processo tem um limite. Segundo Connor e Drescher (1999), até determinado nível de 

concentração as empresas de varejo repassam a redução dos custos ao consumidor, porém, 

uma vez ultrapassado este patamar, este processo cessa em favor do aumento das suas 

margens de lucro, como apregoado pela ECD no que diz respeito a maior probabilidade de 

ação colusiva, devido a maior concentração.  

 

 Infelizmente, não é possível observar qual é o comportamento atual do setor 

supermercadista, nem em que momento as firmas líderes poderão executar uma conduta 

colusiva. Seria necessário saber o valor das margens médias praticadas ao longo do tempo. 

A utilização dos preços de alguma cesta de produtos não seria uma boa proxy, pois estes 

variarão de loja a loja, mesmo sendo de uma mesma rede dependendo tanto das 

características da demanda em cada região, como das estratégias dos gerentes de lojas em 

obter a margem média estipulada por seus superiores.                     
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3.7 Políticas Publicas 

 

 As políticas públicas podem exercer significativa influência sobre os mercados. 

Através medidas como controle de preços, subsídios, incentivos fiscais e de crédito, 

regulamentação a entrada de novas empresas, entre outras, o Estado pode impactar 

diretamente a estrutura, comportamento e desempenho das indústrias. Também podem 

interferir indiretamente através de políticas sobre a renda, ou nos hábitos de compra, da 

população.  Daí a importância de analisar este mecanismo (WILDER, 2003).    

 

 Após uma política de subsídios e farto crédito nos anos 70 e do congelamento e 

controle de preços na década de 1980, a postura do governo sobre o setor de 

supermercados, a partir do decênio seguinte, foi a de liberalização de seu mercado. A 

abertura comercial e do capital externo fizeram aumentar a concorrência dos mercados, 

tanto via preços como pela qualidade e variedade dos produtos oferecidos ao consumidor. 

Uma das conseqüências observadas neste processo foi a redução do poder de barganha das 

indústrias nacionais frente ao setor varejista.  

  

Em relação à estabilidade da moeda, alcançada após o Plano Real, esta tornou o 

mercado brasileiro mais atrativo para a entrada de novas redes estrangeiras, pois além do 

aumento da demanda por alimentos e gêneros de necessidade doméstica, advindas do 

aumento real da renda dos consumidores, a adaptação para entrar num país sem inflação foi 

facilitada. Logicamente, esta melhoria nas condições de mercado foram sentidas e 

aproveitadas pelas empresas já operantes no país.  

 

 Como não há nenhuma legislação referente à limitação a entrada ou a compra de 

empresas pelas redes de fora, no que tange ao setor de supermercados, o governo brasileiro 

acabou não impondo nenhuma dificuldade às redes externas em competirem neste 

mercado. Com estas condições, muitas redes internacionais resolveram introduzir, ou 

expandir os seus negócios, por meio das fusões e aquisições, devidos as vantagens desta 

conduta, explicada anteriormente. 

 

A respeito da demanda, a maior variedade de marcas e produtos aliada à 

estabilização dos preços, tornaram o consumidor mais exigente, seja por menores preços, 
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dado a sua capacidade de melhor memorizá-los e compará-los, ou pela qualidade dos bens 

ofertados. Esta maior exigência do consumidor obrigou os varejistas à não subir seus 

preços, e acabou freando a intenção dos fornecedores em fazê-los.       

  

 Em relação às políticas antitruste, até agora nenhum ato de concentração ou conduta 

predatória, ou irregular, fora julgado como procedente no país, o que mostra que estes 

organismos governamentais ainda consideram o mercado supermercadista em fase de 

expansão e consolidação, incapaz de exercer significativo poder de mercado. Por isso, não 

vêm interferindo em seu funcionamento.  
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CONCLUSÃO: 

 

 Este trabalho buscou analisar um dos setores mais importantes da economia 

brasileira, observando o modo em que é constituída a sua estrutura, o comportamento dos 

agentes participantes e sua performance, além das inter-relações existentes entre elas neste 

importante mercado. Percebeu-se imediatamente a complexidade desta industria, diante da 

variedade de mecanismos e de possibilidades de competição, seja via preços ou extrapreço, 

espacial ou através da segmentação de mercado, entre outras formas.  

   

Ao contrário do que acontece em muitos setores, a informatização e a automação 

dos processos de “produção” não levou a uma diminuição do número de empregados na 

indústria. Pelo contrário, o aumento da produtividade, conjuntamente com o crescimento 

do setor, contribuíram para crescimento na mão de obra como um todo, porém de caráter 

mais especializado.  

  

 Em relação à demanda, nota-se que dada a impossibilidade de se conhecer todos os 

preços dos produtos, seja devido a sua variedade, ou por sua constante mudança 

relacionada às promoções, ou nas alterações de estratégia na aferição da margem média de 

lucros, o consumidor baseará sua escolha de supermercados por critérios subjetivos, como 

a reputação do estabelecimento, dado que as lojas estejam numa mesma região. Isso 

demonstra a importância da diferenciação na lucratividade das firmas, embora estejam 

ainda subordinadas à concorrência por preços.  

 

 Percebe-se então uma cadeia complexa de interação entre as condições básicas de 

mercado, estrutura de mercado, conduta, e desempenho da industria e com resultado não 

tão óbvios como nas descobertas na análise de setores industriais. A exemplo disso temos a 

integração vertical dos mercados, que ao contrário do setor industrial, podem ser benéficas 

ao consumidor quando feitas pelo setor de varejo.     

 

 A limitação deste trabalho é a observação de dados agregados do setor. Os baixos 

níveis de concentração calculados a nível nacional podem na realidade subestimar o grau 

de influencia que uma grande rede pode exercer numa esfera regional e local, dada a 

dispersão espacial entre as lojas. Isso nos lembra que a verdadeira competição desta 
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indústria não está localizada em números agregados do setor, mas sim em cada esquina de 

cada região, onde há a busca de clientes, e por conseqüência, onde se geram os lucros. O 

poder de mercado não está na conquista de grandes cifras, mas no domínio de cada região. 

Dada a dificuldade de se observar os custos de “produção” e a complexidade de analisar as 

margens médias de lucros auferidas em cada loja, de acordo com um determinado mix de 

produtos, acaba por ser muito difícil analisar economicamente o desempenho individual da 

firma supermercadista.  

  

Deste modo, uma pesquisa que procure avaliar o desempenho do setor, mais 

precisamente o poder de mercado, não conseguirá realizá-lo de modo agregado. Na 

verdade, como o real poder de mercado está na concorrência local, o pesquisador terá de 

pesquisar o mix de produto, as margens médias de lucro e a composição de preços de cada 

uma das lojas da área. Provavelmente os resultados para determinada região serão 

divergentes com os de outra, o que constataria a máxima de que num mercado global é 

necessário se focar na competição local.        
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