
Setorial - Supermercados

O setor de supermercados tradicionalmente é um dos menos impactados por crises. O histórico
brasileiro mostra que a população faz trocas nos produtos consumidos, mas a conta de
supermercado é a última que deixa de pagar. Durante a pandemia, novamente o comportamento
foi semelhante. Ocorre um impacto, mas ao contrário das demais vendas no varejo, as vendas de
supermercados têm um limite inferior bem mais alto.

Na pandemia, o setor ainda está sendo impactado positivamente pelo auxílio emergencial.
Segundo a ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, 60% do valor do benefício está sendo
utilizado pelas famílias com gastos em alimentação. Também ocorreu o sentimento de medo de
desabastecimento, principalmente no começo da pandemia, levando as famílias a estocarem
produtos.

Aos olhos dos grupos médios e grandes, a pandemia foi utilizada para ganhar mais market-share
por conta da maior capacidade financeira para formação de estoques e postergar o repasse de
preços. Este último ponto ainda mais relevante em 2020, quando o Brasil foi impactado por um
choque nos preços de alimentos.

Importante lembrar que o benefício deve ser prolongado por mais 3 meses, além do prazo
original. Somado a uma recuperação natural da economia. O Boletim Focus subiu as projeções de
crescimento do PIB de 3% em janeiro para atuais 5%, com viés positivo. O ritmo de vacinação
mais acelerado deve impulsionar essa melhora da economia. O Ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou que toda a população adulta estará vacinada em setembro.

O setor de varejo alimentar tem apresentado um crescimento de 6% ao ano, o que atraiu o
interesse de grupos europeus e americanos para aquisições recentes. Observamos uma mudança
importante do consumidor brasileiro, migrando da preferência de hipermercados para atacarejos
nos últimos anos. O grupo de hipermercados representava 40% das vendas em 2011, hoje está
em torno de 30%, segundo o Planet Retail. Enquanto o cash & cary (atacarejo) subiu de 23% para
35% no mesmo período.
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Vale ressaltar, que o setor como um todo teve uma mudança importante nas suas perspectivas
futuras. A prática de home office pode até diminuir com o controle da pandemia, mas a
tendência é que teremos mais trabalhadores de forma remota, ou hibrida nos próximos anos.
Com as pessoas mais tempo em casa, diminui o gasto com restaurantes de rua e sobe o gasto
com alimentação em casa. Diante desse cenário, as receitas futuras dos supermercados tendem a
crescer mais do que estimado antes da pandemia.

O maior desenvolvimento do Nordeste e Norte do Brasil, também é um fator que deve estimular
a consolidação de empresas do setor. Observamos que nas regiões Sul e Sudeste, nas quais
observamos um IDH mais elevado, ocorre uma busca maior pelas grandes redes de
supermercados. O que cria um cenário de crescimento maior para as operações do setor na
região.
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Ainda temos um setor bastante fragmentado no país, com as dez maiores empresas
representando apenas 35% das vendas totais. Mesmo juntando as cinquenta maiores, chegamos
a apenas 47%. Sendo que atualmente existem 2 grandes grupos (Carrefour e GPA), e diversos em
tamanho médio. Abrindo uma enorme esteira de fusões e aquisições no futuro.
Como já experimentado em 2021, quando o Carrefour comprou o grupo BIG, somando 876 lojas.

Mais uma vez, vale uma atenção especial para o Nordeste, que possui muitas particularidades em
termos culturais, climáticas e demográficas. Abrindo oportunidades especiais para grupos
menores ascenderem nos próximos anos. Ou mesmo atraírem atenção de outros grupos.

Outra tendência de médio prazo para o setor é a melhora operacional. O setor brasileiro ainda
observa que as quebras operacionais representam 48% das perdas. Os dados são da ABRAS, que
apontam ainda que 16% das perdas sendo causadas por furtos. As perdas representam R$ 7,6
bilhões de perdas ao ano. O setor tem investido no treinamento de funcionários e novas
tecnologias, que melhorem o controle do inventário. Iniciativas importantes, dado que 81% das
perdas são de produtos perecíveis.
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Um desenvolvimento interessante nas principais redes são as marcas próprias. O que contribui
com a lucratividade dos supermercados. Conforme os consumidores experimentam os produtos,
e percebem qualidade igual ou até superior a outras marcas mais caras. A inflação mais alta de
alimentos abriu ainda mais espaço para a introdução das marcas próprias.

Outra frente, conectada com a pandemia, foi a maior penetração de vendas online do setor.
Segundo levantamento da Ebit/Nielsen, 72% dos brasileiros passaram a utilizar ou aumentaram o
uso de entregas de compras de supermercado. Embora motivados inicialmente pelo temor de
sair de casa, entendemos que esse novo comportamento deve coexistir no futuro. Além de novas
iniciativas contribuírem para estimular essa digitalização, como a crescente popularidade dos
apps de entrega Rappi, Ifood, Ubereats.

48%

16%

10%

10%

7%

5%

4%

Quebra operacional

Furto externo

Erros de inventário

Erros administrativos

Furto interno

Fornecedores

Outros ajustes

Principais causas de perdas

Fonte: ABRAS; Elaboração RB Investimentos

77%

36% 33%
25% 22%

Conveniência Promoções Economia de
tempo

Fácil de usar Alternativas de
pmt.

Motivações de compras por aplicativo

Fonte: Ebit/Nielsem, Elaboração RB Investimentos

Em conclusão, compreendemos que o setor de supermercados segue com uma perspectiva
extremamente favorável para os próximos anos. Com tamanho interessante para representar
solidez, mas ao mesmo tempo diante de oportunidades de crescimento interessantes. Algumas
conectadas a fatores estruturais e outras em torno de como o mercado se desenvolveu até hoje.
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