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1) Introdução
 
O Ranking IBEVAR das Maiores Empresas do Varejo Brasileiro está na sua quinta edição. Nesta iniciativa 
singular, os principais protagonistas do varejo brasileiro são apresentados por segmento: Super, Híper e 
Atacado, Eletrônicos & Móveis, Moda & Esportes, Drogarias & Perfumarias, Materiais de Construção, 
Fast-food, Conveniência e Restaurantes e Especializados e Outros (existem outros rankings, mas até este 
ano não existia outro que cobrisse todos os setores do varejo brasileiro). 
 
Em 2015, além do ranking por faturamento, adicionou-se outras verticais inéditas de análise: i) a 
perspectiva do consumidor, uma contribuição da PwC, ii) eficiência no varejo considerando número de 
lojas e colaboradores, iii) o ranking imagético da Epistemics. Além da PwC e Epistemics. O Provar e a 
Academia de Varejo também colaboraram para a produção do Ranking IBEVAR. 
 
Pouco mais de 1/3 do varejo brasileiro está consolidado no Ranking IBEVAR, uma boa aproximação do 
todo. Disputamos o mesmo mercado, buscamos a nossa parcela justa dos gastos do consumidor 
Brasileiro. As novas verticais permitem uma análise mais sofisticada do setor e agrega outras variáveis 
importantes. O trabalho do Ranking 2015 fica ainda mais rico quando comparado com o Ranking IBEVAR 
dos anos anteriores. O mercado brasileiro precisa destas iniciativas, precisa de análises mais sofisticadas, 
precisa de gestores mais profissionais e menos intuitivos. O Ranking IBEVAR não trás todas as respostas, 
mas é um passo nessa direção, é uma degustação das enormes possibilidades que nos estão disponíveis. 
 
O mercado brasileiro evoluiu, está mais profissionalizado e competitivo. Há mais empresas estrangeiras 
no Ranking e elas estão avançando. Empresas de private equity também se multiplicaram em número e 
volume. O empresário brasileiro que não acompanhar a profissionalização do setor, e seguir com uma 
abordagem intuitiva, reativa, estará em desvantagem neste mundo que gira muito rápido entre as 
diferentes bandeiras e formatos, e a tal geração Y. O Ranking IBEVAR ilustra estas mudanças. 
 
O novo consumidor demanda um varejista mais ágil, um bom atendimento, e profissionais mais efetivos, 
enquanto o mercado fica ainda mais competitivo e desafiador. Iniciativas como a do IBEVAR favorecem 
os gestores que estão atentos e nos provoca a lutar pelo espaço que cada varejista já conquistou, com o 
risco de cair nos Rankings futuros. 
 
Agradecemos ao IBEVAR pela iniciativa, e aos patrocinadores Oracle Retail e Grupo Rai. 
 
 
2) Lançamento
 
O lançamento do Ranking IBEVAR foi realizado oficialmente no dia 12 de Agosto de 2015 em um evento 
exclusivo para jornalistas.  
 
A cerimônia foi realizada pelo representante da PwC, Ricardo Neves (Sócio Líder de Varejo e Consumo), 
que comentou a contribuição da Total Retail 2015 para o Ranking e pelo presidente do IBEVAR, o Prof. 
Dr. Claudio Felisoni de Angelo, que apresentou os resultados da pesquisa.  
 
O evento também contou com a presença de Carlos Furlanetti, da Epistemics, que realizou o trabalho do 
Ranking Imagético. 
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3) Conteúdo
 
Panorama
Na edição 2015, as 120 Maiores Varejistas faturaram aproximadamente R$ 424 bilhões, 12,4% a mais 
que na edição 2014. As empresas participantes do Ranking representam em 2014 30,6% de todo o 
Consumo de Bens, uma evolução de 1% em relação à 2013.  
 
Em 2014. 84 empresas faturaram acima de R$ 1 bilhão, 2 a mais que em 2013. Quanto a operação, 25% 
das empresas são Multiformato, 50% são Multibandeiras e 57% são Multicanal 
 
Destaque
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) segue na liderança, com faturamento de R$ 72 bilhões, 2.143 lojas e mais 
de 159 mil colaboradores. No segundo lugar apareceu o Carrefour, com aproximadamente R$ 38 bilhões 
faturados,  258 lojas e cerca de 70 mil funcionários. O terceiro lugar ficou com o Walmart, com R$ 29 
bilhões, 544 lojas, mesmo número do ano anterior, e aproximadamente 75 mil funcionários. 
 
A combinação dos três primeiros colocados representam 33% de todo o faturamento das empresas 
participantes do estudo, com cerca R$ 139 bilhões de faturamento no período, 2.945 lojas e 304 mil 
colaboradores. 
 
Destaque também para o Magazine Luiza, que passou a ocupar o 5º lugar com R$ 11,5 bilhões de 
faturamento, à frente do Cencosud, que passou ao 6º lugar com R$ 9,8 bilhões. 
 
Mercado Fragmentado
Embora as grandes redes de supermercado tenham uma presença tão relevante, o Mercado de Varejo & 
Consumo é considerado bastante heterogêneo e fragmentado: a primeira empresa do ranking (GPA) é 
9,4 vezes maior que a décima empresa do ranking (Raia Drogasil). Das 120 empresas analisadas, apenas 
8 empresas estão nos 27 estados do Brasil e apenas 8 empresas operam mais de 1.000 lojas, uma a mais 
que na edição 2014.  
 
Mediana versus Média: 
 Presença em estados: 3 versus 8,4. 
 Número de Lojas: 87 versus 288. 
 Colaboradores: 4.902 versus 9.859. 
 Faturamento por funcionário: R$ 304 mil versus R$ 351 mil 
 
Apesar das disparidades, encontramos um ponto de simetria: faturamento por loja. A média é R$ 
38.133 mil, mas metade das empresas faturam até R$ 25.124 mil por loja. 
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4) Ranking por Faturamento
Evolução do Setor de Varejo & 
Consumo
 
Faturamento
A última edição do Ranking IBEVAR 
destoa de forma clara dos outros anos, 
que apresentavam crescimento de dois 
dígitos para todos os segmentos.  
 
O setor de Supermercados possuí desta 
vez duas empresas a menos dentro das 
120 maiores do varejo. 
 
Número de Funcionários
O crescimento da oferta de emprego no 
Mercado de Varejo & Consumo foi forte 
em 2012, com percentual de mais de 2 
dígitos para todos os segmentos do 
varejo. Em 2013, foi em menor 
intensidade. Já em 2014, podemos 
observar uma evolução claramente 
heterogênea entre os setores. 
 
Número de Lojas
O número de lojas cresceu de forma 
assimétrica entre 2012 e 2013 entre os 
setores analisados.  
 
Em 2014, o destaque ficou para o 
segmento de Material de Construção, que 
dobrou sua oferta de lojas sem mostrar, 
no entanto, tamanho crescimento no 
faturamento. 
 
Especializados
O setor de Especializados mostrou 
desequilíbrio em 2014. Ao mesmo tempo 
que a evolução do seu faturamento foi a 
pior entre os segmentos (redução de 7%), 
apresentou forte crescimento no número 
de lojas (46%) e funcionários (31%). 

Super,  Híper e Atacado 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 165.000 186.000 214.000 208.000
crescimento no período n.m. 13% 15% (3%)

Nº de Lojas 4.537 4.785 5.790 4.585
crescimento no período n.m. 5% 21% (21%)

Nº de Funcionários 471.000 571.000 597.000 534.000
crescimento no período n.m. 21% 5% (11%)

Eletrônicos  e Móvei s 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 39.000 48.000 55.000 87.000
crescimento no período n.m. 23% 15% 58%

Nº de Lojas 4.005 4.605 5.064 6.061
crescimento no período n.m. 15% 10% 20%

Nº de Funcionários 106.000 124.000 126.000 188.000
crescimento no período n.m. 17% 2% 49%

Moda e Esportes 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 27.000 31.000 39.000 45.000
crescimento no período n.m. 15% 26% 15%

Nº de Lojas 2.607 3.152 3.748 4.334
crescimento no período n.m. 21% 19% 16%

Nº de Funcionários 100.000 117.000 140.000 152.000
crescimento no período n.m. 17% 20% 9%

Drog arias  e Perf um arias 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 24.000 27.000 34.000 40.000
crescimento no período n.m. 13% 26% 18%

Nº de Lojas 6.876 7.610 8.367 8.848
crescimento no período n.m. 11% 10% 6%

Nº de Funcionários 80.000 90.000 103.000 114.000
crescimento no período n.m. 13% 14% 11%

Materia l  de Construção 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 6.000 8.000 12.000 15.000
crescimento no período n.m. 33% 50% 25%

Nº de Lojas 248 276 302 625
crescimento no período n.m. 11% 9% 107%

Nº de Funcionários 21.000 27.000 28.000 32.000
crescimento no período n.m. 29% 4% 14%

F ast- f ood, Conveniência  2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 6.000 9.000 11.000 13.000
crescimento no período n.m. 50% 22% 18%

Nº de Lojas 3.482 4.294 4.753 5.367
crescimento no período n.m. 23% 11% 13%

Nº de Funcionários 79.000 112.000 123.000 126.000
crescimento no período n.m. 42% 10% 2%

Especia l i zado e Outros 2011 2012 2013 2014

Faturamento (R$'000.000) 9.000 10.000 15.000 14.000
crescimento no período n.m. 11% 50% (7%)

Nº de Lojas 2.364 2.624 3.235 4.713
crescimento no período n.m. 11% 23% 46%

Nº de Funcionários 17.000 24.000 29.000 38.000
crescimento no período n.m. 41% 21% 31%
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5) Ranking de Eficiência
 
O Ranking de Eficiência é uma das novidades do Ranking IBEVAR 2015. As empresas mais eficientes são 
aquelas que estão situadas na fronteira de eficiência. 
 
Esta fronteira é definida com base em programação linear considerando dois fatores de produção: mão-
de-obra e número de lojas. Estes fatores definem um conjunto de pontos ótimos para gerar o maior 
faturamento com a melhor utilização e combinação dos recursos produtivos. Quanto mais pontos 
disponíveis (mais empresas) maior é a precisão da fronteira. 
 
As empresas situadas na fronteira de eficiência podem ser consideradas como benchmark na 
combinação de mão-de-obra e número de lojas para gerar faturamento. 

Super, Híper e Atacado
Grupo Pão de Açucar
Grupo Carrefour
Makro
Formosa Supermercado
Atakarejo Dist. De Alim. E Bebidas

Eletroeletrônicos e Móveis
Lojas Americanas
Via Varejos
Fast Shop
Fujioka Eletro Imagem (Dormer)
Tok & Stok
Lojas Koerich

Moda e Esportes
Casas Pernambucanas
C & A Modas Ltda
Lojas Renner S.A
Grupo Guararapes
Havan
Arezzo&CO
Lojas Avenida

Drogarias e Perfumarias
O Boticário
Raia Drogasil
Drogarias DP SP
Dimed (Panvel)
Drogaria Catarinense
Drogaria Onofre

Material de Construção
Leroy Merlin
Telhanorte - St. Gobain Brasil
Grupo Cassol
Leo Madeiras
BR Home Centers
Balaroti
C&C - Casa & Construção

Fast-food e Conveniência
Mc Donald's
Habib's
IMC - International Meal Company
Am/Pm Comestíveis Ltda
Giraffas

Empresas benchmark
 (delimitam a fronteira de eficiência) 
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5) Ranking Imagético
 
O Ranking Imagético foi feito em parceria com a Epistemics e possui o objetivo de identificar as 
empresas de varejo mais positivamente mencionadas nas redes sociais. O processo apoia-se em 
instrumentos retirados da ciência do conhecimento, a Epistemologia. 
 
O que é análise do Conhecimento?
Na Era da Informação há evidentemente uma grande pluralidade de elementos espalhados nas mais 
diversas fontes. A base desses conjuntos amplos veio a ser conhecida por: Big Data. E a maneira de 
tratá-los: Data Mining.  
 
Embora a pura análise estatística ou computacional sejam ferramentas eficientes em diversos casos, no 
contexto humano, elas isoladamente são incapazes de nos oferecer aquilo que mais queremos saber, ou 
seja, o sentido das expressões humanas e, com isso, as reais motivações e intenções das pessoas.  
 
Para captar com maior acuidade as manifestações utiliza-se instrumentos da área de Linguística: Natural 
Language Processing. A identificação das redes valeu-se exatamente dessas abordagens científicas. 
 
Redes Consideradas
Para a análise imagética foram consideradas as seguintes redes: Facebook, Google+, Twitter, Tumblr, 
Instagram, Wordpress e Youtube. Mais de 2 milhões de posts foram coletados em 2014 e, por meio do 
Natural Language Processing e Data Mining, foram reduzidos para cerca de 1,5 milhão de posts válidos. 

Densidade Imagética Parcial
Total de manifestações positivas / Total de manifestações 

Difusão Imagética
Total de compartilhamentos / Total de manifestações 

Densidade Imagética Parcial
(Total de manifestações positivas + Total de compartilhamentos) / Total de manifestações 

1. Pague Menos 
2. Pernambucanas 
3. O Boticário 
4. Drogaria São Paulo 
5. Raia - Drogasil 

1. Magazine Luiza 
2. Leo Madeiras 
3. O Boticário 
4. C&C 
5. Telhanorte 

1. Magazine Luiza 
2. Leo Madeiras 
3. O Boticário 
4. C&C 
5. Telhanorte 
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