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Um cadastro consistente evita perda de lucratividade e riscos fiscais. 

o Cadastro Nacional de Produtos da GSl Brasil é um sistema de informações precisas e 
confiáveis que ajuda a resolver problemas dos dados incorretos dos produtos que você 
vende. 

Conheça outros benefícios do CNP: 
Base única e confiável de informações de produtos • Emissão de documentos fiscais 
corretos, reduzindo penalidades • Pedidos de compras mais assertivos . Entregas e 
faturamento corretos, evitando devoluções e desperdícios • Relatórios para análise 
completa do fluxo de produtos na sua loja. 

Se, na sua loia, produto mal cadastrado também é 
sinal de preiuízo, conheça o Cadastro Nacional de 
Produtos da GSl Brasil . 

Pesquisa GSl UK: Da ta Crunch Report 

Acesse 
www.gslbr.org/varejo 
para saber mais ou envie 
um e-mail para 
varejo@gslbr.org 



Ponto de Vista 

, 
E momento de nos 
prepararmos para 
receber nossos clientes 
da melhor maneira 
possível, com equipes 
bem treinadas, com 
sortimento adequado, 
lojas bem abastecidas 
e um planejamento 
consistente 

Por João Sanzovo Neto 

Não podemos perder o fôlego! 

Este mês foi histórico para a democracia brasileira, tivemos 
eleições federais e estaduais, e nossas escolhas darão no

vos rumos para o Brasil no próximo ano. Em alguns estados do 
País, e também para a Presidência da República, as decisões 
foram prorrogadas para o segundo turno. Com isso, ganhamos 
mais tempo na nossa escolha. 

Independentemente de quem assumir o controle do Brasil, 
o próximo governante precisa ter consciência de Que não pode 
mais resolver os problemas de crescimento das despesas com 
aumento de impostos. É preciso ter clareza da necessidade 
de uma reforma fiscal, sem isso não há como inter romper a 
tra jetória defic itária dos últimos anos. 

O setor supermercadista brasileiro con t inua crescendo, 
mas mesmo com o esforço dos empresários, ainda não con
seguimos atingir patamares maiores que 2% de crescimento 
nas vendas, pr incipalmente, após a paralisação nacional dos 
caminhoneiros, que foi responsável por perdas mi lionárias nas 
contas públicas e no nosso setor. 

Mesmo assim, acred itamos que um ambiente de inflação ain
da baixa e juros menores, no qual vivemos at ualmente, deverá 
permiti r que as vendas no varejo sigam uma tendência de alta. 
Além disso, o pagamento do 13° da população nos próx imos 
meses deverá movimentar a economia. A nossa projeção de 
cresc imento para o ano se mantém em 2,53%. 

É hora de nos mantermos otimistas. Estamos caminhando 
para a reta final de 201S, com grandes datas para o varejo 
se aproximando, como a Black Friday, Natal e Révei llon. Não 
podemos perder o fôlego! É momento de nos prepararmos 
para receber nossos clientes da melhor manei ra possível , com 
equipes bem t reinadas, com sortimento adequado, lojas bem 
abastec idas e um planejamento consistente para boas promo
ções, gerando, assim, grandes experiências. 

Esta edição da nossa revista é espec ial, porque estamos tra
zendo a sa edição de SuperHiper Meu Fornecedor, um grande 
orgulho para a Abras, que tem na propagação do conhecimento 
aos empresários super mercad istas uma das suas maiores prio
ridades. Este guia oficia l de fornecedores do setor, com est udo 
exclusivo da Kanta r Wor ldpanel, nos possibilita conhecer as 
indústrias líderes de vendas das pr incipais cestas de produtos 
e a penet ração das categorias nas casas dos consumidores, 
entre outros dados estratégicos. 

Nesta edição, você verá, também, a lSa Pesquisa de Redes 
e Associações de Negócios, com um panorama completo para 
auxiliar os pequenos supermercadistas a acompanhar melhor a 
evolução desse nicho de mercado. Imperdível, não? Boa leitura 
e bons negócios! IH 

Outubro2018 • SIP EUiPEI I 3 



, 
• 

-

.~ 
-

• 

• 

-
• 

INOVACÕES 

PARCERIA COM GRANDES MARCAS 
-- r 

MAIS PARA SUA LOJA 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



o VERÃO VAI INVADIR SEU PDV 
MATERIAIS DIFERENCIADOS 
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• CLIENTES QUE APOSTARAM 
• 

NA VENDA DE PICOLE TEM GIRO 
• 

2,7 X MAIOR QUE A MEDIA! 
• 

• PREÇO/LITRO DE PICOLE 
• 
E 7X MAIOR QUE POTES' 

, 

• FATURAMENTO 100% ADICIONAL 

• 



Capa 

A oitava edição do Guia $uperHiper Meu Fornecedor, elaborado 
pela Kantar Worldpanel, apresenta, mais uma vez, um cenário 
realista sobre os fabricantes de categorias de alto giro das 
principais cestas de produtos vendidas pelo autosserviço, além 
de importantes informações e dados atualizados para facilitar o 
con tato do supermercadista com centenas de indústrias 

Metodologia 
Entenda as informações e a classificação das empresas listadas na 
publicação Meu Fornecedor 

42 

Alimentos _____________ 44 
Preço e marca despontam como principal fa tor de compra de alimentos, 
especialmente em itens básicos 
indlce de cateqorlas da cesta Alimentos .................... ....... ....... ... 46 

Refrigerados ____________ 74 
Preço atrativo também orienta o segmento de refrigerados. Alternativa 
para manter vendas aquecidas está na diferenciação e percepção de 
valor pelo consumidor 
(ndlce de cateqorlas da cesta Refrlqerados ................................. 76 

Bebidas---,--_----,--,--------:-----,,:-:-__ -----,-__ 92 
A preferência por produtos mais saudáveis vem crescendo no mercado 
de bebidas. Em alcoólicos, as cervejas espeCia is e os vinhos ganham espaço 
(ndlce de cateqorlas da cesta Bebidas ......................................... 94 

Higiene & Beleza 104 
Produtos voltados aos públicos masculino e sênior são os principais 
movimentos percebidos no mercado de higiene e beleza 
(ndlce de cateqorlas da cesta Hlqlene e Beleza .......................... 105 

Limpeza 126 
Oferecer produtos que faci litem o dia a dia do consumidor é trunfo das 
indústrias desse segmento para se diferenciar e agregar va lor 
indlce de cateqorlas da cesta Limpeza ......... ....... ....................... 127 

Bazar _____________ 148 
Busca por ofertas e preços mais acessíveis estão dando a tônica no setor 
de alimentação para animais de estimação 
fndice de cateqorias da cesta Bazar ....................................................... 149 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ranking de Redes 2~ 
o 18" estudo sobre Redes e Associações de Negócios, da Abras, aponta 
crescimento em seus principais dados. Além do faturamento, que chegou a R$ 
41,8 bilhões, quantidade de lojas, check-outs e área de vendas tiveram expansão 

••••••••• 
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Rastreabilidade 
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Nota do editor Por Roberto Nunes Filho 

Termômetro de vendas em suas mãos 
Há mais de quatro décadas 
SuperHiper trabalha para 
oferecer ao autosserviço con
teúdo relevante que, de fato, 
reflita positivamente nas 
gôndolas do setor. Em ou
tras palavras, é cumprirmos 
a nossa missão de ajudar os 
supermercados brasileiros a 
venderem mais e melhor. 

Esta edição ilustra, de ma
neira ímpar, este compromis' 
50. Como destaque, o leitor 
terá acesso à oitava edição 
do Guia Meu Fornecedor, cujas 
informações são provenientes 
da Kantar Worldpanel e dispo
nibilizadas, com exclus ivida
de, para $uperHiper . Nele, o 
amigo supermercadista sabe
rá quais são as indústrias que 
mais estão presentes nos la
res brasile i ros, considerando 
as 80 categorias que são alvo 
desta edição, pertencentes às 
cestas de alimentos, refrigera
dos, bebidas, higiene e beleza, 
limpeza e bazar. 

Em resumo, o estudo revela 
quais são as cinco empresas 
que lideram, em nível nacional. 
a preferência dos consumi
dores em cada uma dessas 
categorias, bem como as líde
res por região, considerando 
sete áreas monitoradas pela 
Kantar Worldpanel. Assim, os 
profissionais do varejo al imen
tar têm em mãos um grande 
aliado para saber o que não 
pode faltar em suas gôndolas 

e, desta forma, aperfeiçoar o 
sortimento das suas lojas. Para 
obter a classificação das em
presas, a Kantar Worldpanel 
visita, semanalmente, 11,3 mil 
domicílios que, no agregado, 
representam 54.232 milhões 
de lares. 

Outro destaque desta edi
ção, que ajuda a retratar a 
realidade do setor, é a publica
ção da 1Sa Pesquisa de Redes 
e Associações de Negócios, 
elaborada pela Abras. Nas pá
ginas dedicadas a este estudo, 
o leitor poderá conferir que 
este modelo de associativismo 
ganhou força, o que demons
tra que o setor vem, cada vez 
mais, se organizando, se pro
fissionalizando e, consequen
temente, prestando me lhor 
serviço para a sociedade. O 
reflexo de todo este movimen
to é o aumento de receita. 

E por falar em vender mais 
e melhor, vale também desta
car outros dois conteúdos de 
grande valia para o leitor: a 
reportagem sobre o Natal, que 
aponta os vários tipos de ceias 
presentes nos lares brasileiros 
e que, portanto, devem guiar 
o planejamento das empresas 
supermercadistas; e a cobertura 
do evento, sediado pela Abras, 
que discutiu a implementação 
da rastreabilidade ao longo da 
cadeia produtiva de vegetais 
frescos. Vale a pena conferir! 

Boa Leitura! Iti 

SuperHiper tem um espaço aberto para você. 
Mande suas sugestões, comentários e dúvidas para o e-mail 
redacaosh@abras.com.brouliguepara (11) 3838-4.~5,,2=3 ____ ...J 
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Loja 

Rede Giassi inaugura operação de atacarejo 
A Rede Giassi Supermercados, de San
ta Catarina, estreou, no mês de agosto. 
sua operação de ataca rejo com a inau
guração da bandeira Combo Atacadis
ta. A primeira loja da nova operação foi 
instalada na cidade de Araranguá. sul 
do estado, e lerá foco nas negociações 
de quantidades maiores. tanto para o 
consumidor final quanto para comer
ciantes. O mix de produtos do Combo 
Atacadista é composto por cerca de 
oito mil itens. voltados ao abasteci
mento de transformadores, pequenos 
comerciantes e o consumidor final. O 
Combo Araranguá lerá ainda como 
diferencial as lojas de apoio, possibi
litando que o consumidor conte com 
outros serviços no mesmo local onde 
realiza as compras. De acordo com o 
diretor'presidente da rede. Zefiro Gias' 
si, a região tem potencial para este tipo 
de negócio. "Sentimos a necessidade 
do consumidor e decidimos atender a 

Giassi inaugura operação de ataca rejo em Araranguá com 
a bandeira Combo Atacadista, que oferecerá cerca de 8 
mil itens aos clientes 

esta demanda". justifica. "Na década 
de 1960. inslalamos nosso primeiro 
atacadoem Araranguá, que funcionou 
por quase 20 anos. Depois. o mercado 
passou por transformações que exigi' 
ram o modelo de varejo. Agora, esta· 

mos retomando a atividade com mais 
atrativos", explica o empresáriO. A nova 
loja conta com 5.200 rri de área de 
vendas e 13 mil rri de área construída; 
oferece 20 check'outs e mais de 380 
vagas de estacionamento. 

Foz do Iguaçu ganha nova loja do Max Atacadista 
o Grupo Muffato. do Estado do Paraná, inaugurou 
mais uma loja da bandeira Max Atacadista na cidade 
de Foz de Iguaçu. no oeste do estado. É a sét ima 
loja da rede no municipio e a 56' do grupo. Com 
investimento de R$ 40 milhões. a loja tem 14 mil m2 

de área construida. 5 mil m2 de área de vendas, 500 
vagas de estacionamento gratuito. sendo 70% delas 
cobertas, 31 check'outs e um mix de 15 mil itens à 
disposição dos clientes. O empreendimento, em 
formato cash & carry. gerou 400 empregos entre 
diretos e indiretos. O novo Max Atacadista, que é o 
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segundo ataca rejo da rede na cidade, conta ainda 
com praça de alimentação com capacidade para 
acomodar 100 pessoas sentadas e tem restaurante. 
ca feteria, farmácia, casa de câmbio, além de várias 
lojas de serviços. O sistema de refrigeração da nova 
loja, segundo a empresa, uti liza gás CO2 que não 
agride a camada de ozônio; a iluminação. toda em 
LEO, aproveita ao má xi mo a luz solar, as sacolas 
são oxibiodegradáveis, produzidas com matéria
prima que é absorvida pelo so lo em até 18 meses 
e há coleta se letiva de todo o lixo gerado pela loja . 
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