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As Tendências da Alimentação
-- Varejo de autosserviço --



Informações sobre o setor
de supermercados



SETOR 
SUPERMERCADISTA 

EM 2009

Faturamento
R$ 177 bilhões

Participação no PIB
5,6%

Tamanho do mercado
78.311 lojas 

Geração de empregos
- 899,7 mil diretos 

- 3 milhões indiretos



VAREJO NO ESTADO
DE SÃO PAULO

EM 2009

Faturamento
R$ 54,7 bilhões (31%)

Participação no PIB
1,7%

Tamanho do mercado
15.306 lojas / 5.100 empresas

Geração de empregos
238 mil diretos 

800 mil indiretos



POF – (*) Pesquisa de Orçamento Familiar – 2008/2009 I Fonte: IBGE

A última POF* indicou aumento de importância da renda 
originária de transferências do governo. Destaque também para 
a diminuição do gap entre os gastos de ricos e pobres.

Distância entre os gastos
dos  mais ricos e mais

pobres diminuiu:
de 10,1 vezes para 9,6

Distância entre os gastos
dos  mais ricos e mais

pobres diminuiu:
de 10,1 vezes para 9,6

68,4% das famílias
chegam ao final do mês

sem fechar as contas; Era
pior, 85,3% em 2003

68,4% das famílias
chegam ao final do mês

sem fechar as contas; Era
pior, 85,3% em 2003

Famílias, com mais  de
uma pessoa com  ensino
superior, gastam 389%

a mais que aquelas sem
graduação

Famílias, com mais  de
uma pessoa com  ensino
superior, gastam 389%

a mais que aquelas sem
graduação
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Número de componentes
das famílias diminui: 

De 3,6 para 3,3

Número de componentes
das famílias diminui: 

De 3,6 para 3,3
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Como se comportaram as categorias de 
Alimentos no 1°semestre?



Deflacionado
IPCA = 4.98%

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ)
Base: 139 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMP.
FAT. Valor Preço

Entre os alimentos, Perecíveis possui crescimento acima 
do Total Cestas



Deflacionado
IPCA = 4.98%

IMP.
FAT. Valor Preço

Var. Cesta 3,0%

Retração dos 
Fabricantes Low Price

com segmentos de 
menor valor agregado

Recuperação parcial do mercado após forte retração, 
principalmente a partir de DJ09. Tudo isso por conta 

da quebra das safras na Índia, Austrália e China 
(Fonte: Corecon)

Crescimento 
impulsionado 

principalmente pelo Sul 
do país

Leite Asséptico e Açúcar recuperam seus volumes 
auxiliando no crescimento da cesta de Mercearia 
Doce, apesar da retração de Biscoitos

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ) – Total Brasil Ranking
das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index



Deflacionado
IPCA = 4.98%

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ) – Total Brasil Ranking
das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMP.
FAT. Valor Preço

Var. Cesta 4,8%

Crescimento 
impulsionado pelo 

segmento Pasta com 
marcas menores

Quase 500 mil novos 
lares, sendo, 334 mil 

no NSE médio

A recuperação de Mercearia Salgada, ocorre 
impulsionada por  Arroz, Molhos e Farinha de Trigo, 
com redução da média de preços



Deflacionado
IPCA = 4.98%

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ) – Total Brasil Ranking
das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMP.
FAT. Valor Preço

Var. Cesta 8,1%

Lanches e Pratos 
Prontos reduzem seus 

preços e alavancam 
vendas no 1º semestreMais 2 milhões de lares 

comprando a categoria no 
semestre, sendo 1.3 mi no 

NSE médio

Aumento da penetração e 
taxa de compra, contribuem 

para o bom resultado

Em Perecíveis, destaque para Carnes Congeladas 
que apresenta recuperação de volumes, com 
redução da média de preços



Qual a tendência para os formatos
de loja do futuro?



As tendências para formato de lojas

Mix de 6.000 itens: alimentos 
naturais, orgânicos, diet, ligth.

Lanchonetes servem lanches 
naturais, salgados de forno feitos de 
massa de grãos e sucos naturais.

Agrega cozinha experimental para a 
realização de cursos de culinária.

Dispõe de um gazebo, arborizado 
com plantas hidropônicas.

Nutricionista em tempo integral na 
loja para esclarecer dúvidas de 
clientes e informar sobre alimentação 
saudável, produtos e bem-estar 
corporal.

Lojas Mundo Verde

Fachada da loja aberta anteontem, em Arapiraca-AL

São 160 lojas em 21 estados 
brasileiros com mix de 

aproximadamente 6.000 itens.



Nasceu na Espanha em 1979.
Foco é proximidade, praticidade e 

preço.
Tem 6.200 lojas em 8 países: 

Espanha, França, Brasil, Turquia, 
Grécia, Portugal, Argentina e China.

No Brasil, atua desde 2001 e 
atende cerca de 9 milhões de 
clientes/mês.

Tem 380 lojas em 90 municípios:  
Capital e Grande São Paulo, Litoral 
Sul e regiões de Campinas. S. J. dos 
Campos e Ribeirão Preto.

Rede Dia %
Empresa abriu primeira loja no Brasil  

em 2001 e já tem 380 unidades.

As tendências para formato de lojas



Rede Coop investe em modelo compacto de 1.000 m2 de 
área de vendas, com mix aproximado de 7.500 itens.

As tendências para formato de lojas



As tendências para formato de lojas

Na semana passada, 10 
lojas Comprebem, de SP e 

6 Sendas, do RJ, foram 
convertidas para Extra 

Supermercado.



A empresa estima abrir entre 100 e 110 unidades dessas bandeiras este ano, 
com investimento estimado em R$ 2,2 bilhões.

Todo Dia tem de 400 a 800 m2 de área 
de vendas, mix reduzido de produtos, 
atende as classes CDE e concorre com 
Dia% e Extra Fácil.

Maxxi Atacado atua na categoria 
“atacarejo” e compete com Assaí (Grupo 
Pão de Açúcar) e Atacadão (Grupo 
Carrefour).

As tendências para formato de lojas



Nacional, do Grupo Walmart, monta cozinha com madeira certificada na 
área de vendas no Rio Grande do Sul e contratou um “chef” para ministrar 
aulas gratuitas de culinária. O objetivo é incentivar a promover abusca por 
mais sabor na alimentação e aproveitar mais ingredientes.

SUSTENTABILIDADE 
E ÉTICA

Tendências presentes no supermercados

SENSORIALIDADE E 
PRAZER



Rede Oba Hortifruti, com 28 lojas em SP, MG e 
DF, preparou e distribuiu gratuitamente aos clientes 
do Estado de São Paulo um Guia de Alimentação 
no Inverno, com informações sobre o metabolismo 
nessa época do ano, cardápio com pratos principais 
e acompanhamentos e harmonização com vinhos e 
outra bebidas.

SENSORIALIDADE E 
PRAZER

Tendências presentes no supermercados

SAUDABILIDADE E 
BEM-ESTAR



A rede Comper inaugurou Comper Delivery, o primeiro sistema de vendas on-
line do segmento em Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso. “É a terceira 
loja virtual da rede no Brasil – as outras estão em Campo Grande e Santa 
Catarina. 

CONVENIÊNCIA E 
PRATICIDADE

Tendências presentes no supermercados



Regina Duarte é estrela de 
campanha do Savegnago

A atriz Regina Duarte é a protagonista 
da campanha do Savegnago
Supermercados – com 21 lojas na 
região de Ribeirão Preto (interior de 
São Paulo) – em comemoração ao 34º
aniversário da rede. Um dos objetivos 
da rede é atender com qualidade os 
clientes.

QUALIDADE E 
CONFIABILIDADE

Tendências presentes no supermercados



QUALIDADE E 
CONFIABILIDADE

Tendências presentes no supermercados

O Grupo Carrefour ampliou o portfólio de produtos premium com o 
lançamento da carne de marca própria Selection. A linha é
composta por cortes nobres, como picanha, filé mignon, contra-filé e 
alcatra. Além da associação da marca a entidades como 
Associação Sul Matogrossense de Produtores de Novilho Precoce e 
Associação Brasileira de Hereford e Braford, o grupo aposta na 
chancela do selo “Garantia de Origem” – programa que certifica a 
qualidade e segurança dos alimentos.



O B R I G A D O
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jferreira@apas.com.br
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