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Top 100 cadeias operadoras de retalho na China 
em 2018 

Principais destaques: 
• No dia 9 de maio de 2019, a China Chain Store e Franchise Association (CCFA) lançou a sua 

lista anual do top 100 das cadeias operadoras de retalho na China. 

• O total das vendas do Top 100 em 2018 foi de 2.4 triliões de yuan, aumentando 7,7% de ano para 

ano, representando 6,3% do total das vendas a retalho de bens de consumo. 

• Suning.com Group Co., Ltd., Gome Retail Holdings Ltd. e a China Resources Vanguard Co., 
Ltd permaneceram no top 3 das principais operadoras de retalho, sem alterações nos rankings 

sobre o ano anterior. 

• No que diz respeito ao tipo de retalho, as lojas de conveniência registaram o maior número de 
crescimento de vendas ano após ano de 21,1% em 2018. 

• Os Top 100 continuaram a presenciar um crescimento online forte. 

Principais descobertas 

O ritmo de crescimento do Top 100 permanece estável em 2018 
A taxa de crescimento foi ligeiramente mais lenta comparada com o ano de 2017 e, também mais lenta do 

que o número total de vendas nacional a retalho dos bens dos consumidores. 

O número total de lojas do Top 100 atingiu cerca de 138.000, acima dos 16% ano após ano. 

Como está indicado na Imagem 1, o Top 100 somou apenas 6,3% do total de vendas a retalho de bens de 

consumo, estando abaixo de 11,1% em 2008, indicando a natureza cada vez mais fragmentada do 

mercado retalhista chinês. 
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A imagem 2 apresenta o Top10 das cadeias operadoras de retalho classificada pelas vendas.  

Suning.com Group Co., Ltd. está no topo com um número de vendas total de 336,8 biliões de yuan, 

seguido por Gome Ratil Holdings Ltd. e pela China Resources Vanguard Co., Ltd. As classificações 

para as 5 melhores empresas são as mesmas do que no ano passado. A margem média do lucro do Top 

100 foi de 18,3% em 2018, acima de 17,9% em 2017. 

 

 
 

 
Na imagem 3, 22 empresas fora do Top 100 registaram um crescimento negativo das vendas em 2018, 

comparado com as 21 empresas em 2017. 30 empresas registaram um crescimento negativo das vendas 

e/ou crescimento do número de lojas, e apenas 18 empresas registaram um crescimento de dois dígitos 

em ambas as vendas e no número de lojas.  
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As lojas de conveniência continuaram a testemunhar o crescimento rápido das vendas; 
as lojas de departamento e hipermercados observaram o crescimento de um único 

dígito 
As lojas de conveniência continuaram a ganhar aprovação. Entre todos os formatos de retalho, em 2018,as lojas de 
conveniência registaram o crescimento de vendas elevado enquanto que as lojas de departamento registaram um 
crescimento de vendas de 3,5% ano após ano, enquanto hipermercados e supermercados registaram apenas um 
crescimento de 2,5% ano após ano (imagem 4) 
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Lojas de conveniência 
62.5 % das novas aberturas de lojas do Top 100 foram lojas de conveniência.  

A loja de conveniência de MEIYIJIA continuou a ser a líder de mercado. 

 A imagem 5 demonstra o top 10 de operadores de lojas de conveniência entre o Top 100 do número de 

lojas. A maior parte dos operadores destas lojas são agentes regionais, sendo que a maior parte apenas 

funciona no formato de loja de conveniência. 

 

 

Lojas de Departamento 
O desempenho de vendas de lojas de departamentos variou em 2018. Por um lado, entre o Top 

100s com um crescimento negativo das vendas e/ou crescimento do número das lojas, metade 

delas eram operadores de lojas de departamento. Por outro lado, alguns operadores de lojas de 

departamento registaram resultados impressionantes em 2018:  

• Xinyulou (rank #54) – atingiu um crescimento das vendas. Segue um modelo auto 

operacional com proporção elevada de vendas directas que define um exemplo para outros 

jogadores de lojas de departamentos.  

• Intime Retail (rank #20) alcançou um aumento do crescimento de vendas surpreendente e 

um crescimento do número de lojas. O Intime Retail tem sido transformado num campo de 

teste para Alibaba explorar as estratégias internacionais. 
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Hipermercados/Supermercados 
Os custos operacionais para hipermercados/supermercados continuaram a subir em 2018. Os 

custos laborais subiram para 13% ano após ano e os custos das rendas aumentaram para 10,6% 

ano após ano. Os hipermercados/supermercados estrangeiros mostraram excelente desempenho 

em 2018, com uma margem de lucro a alcançar os 23,2%, estando acima da média do sector de 

21,5%. 

 

Top 100 testemunha um robusto crescimento de vendas online; os agentes estrangeiros 
expandem activamento o negócio multicanal  

 

 

Adoptar a estratégia multicanal é uma das principais iniciativas do Top 100s.  

Os jogadores estrangeiros expandiram activamente o seu negócio multicanal em 2018: 

• Carrefour (Rank #12) em parceria com a Tencent para expandir o negócio online; 

• Walmart (Rank #5) em parceria com JD Daojia para fornecer serviço de entrega O2O 

(online-to-offline) 

• Aeon (Rank #43) e Ito Yokado (Rank #83) lançaram os seus próprios sites B2C; 

• IKEA (Rank #36) lançou o seu programa WeChat mini. 

 

 

Agentes regionais apresentam um crescimento mais lento 
Os agentes regionais que se encontram no Top 100 operam geralmente em vários formatos de 

retalho para alcançar uma quota de mercado mais alta participando no mercado regional.  

Enfrentando a intensa concorrência de rivais estrangeiros e de empresas nacionais, juntamente 

com o rápido crescimento dos agentes online, as empresas regionais precisam de inovar para 

manter a sua competitividade,  

Opiniões 
 

• Em 2018, o desempenho dos principais retalhistas melhorou consideravelmente, mas os 

desafios permanecem. Efectivamente, o crescimento do sector retalhista foi 

maioritariamente atribuído devido a políticas favoráveis do estado para aumentar o 

consumo doméstico, bem como para o investimento de capital estrangeiro. As eficiências 

de operação e as margens de lucro de alguns retalhistas permaneceram baixas. Para além 

disso, alguns retalhistas aproveitaram para adoptar outro tipo de formatos de retalho para 
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estender o alcance do cliente, mas muito continuam a explorar os novos negócios e a 

rentabilidade ainda não é visível. 

 

• A Fung Business Intelligence acredita que em 2019, as actividades de transformação e 

fusão e aquisição vão continuar a ter lugar no sector retalhista. Para melhor atender às 

necessidades em mudança dos consumidores, esperamos que o Top 100s continue a 

adoptar um formato de inovação e estratégias de optimização de loja para encontrar novas 

formas para melhorar a sua eficiência. Já no que diz respeito aos agentes menos 

competitivos, dos quais demonstram maiores entraves para se conseguirem adaptar ao 

desenvolvimento do mercado, enfrentarão desafios maiores. 

 
• 2018 foi um ano de mudança e um ano de desafios para os negócios. A escalada da 

guerra de comércio de China-EUA tem e continuará a ter impacto negativo em ambas as 

economias, em particular na economia chinesa no sentido em que o seu excedente de 

comércio maciço com o sector de retalho da China nos EUA é esperado receber um 

impacto negativo. Enquanto isso, na era do "novo consumo", o sector retalhista está a 

passar por uma transformação rápida com mudanças profundas. Os retalhistas precisam 

de centralizar os esforços para transformar e reinventar os seus negócios para atender às 

novas necessidades dos consumidores chineses. 
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