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Després de l'enorme expansió dels supermercats a Amèrica Llatina a les últimes 
dècades del segle passat, quina és la tendència actual? 
Segons Reardon i Berdegué, a Amèrica Llatina la participació dels supermercats en la 
venda al detall d'aliments representa entre un 35% (Guatemala) i un 75% (Brasil).  El 
creixement a la regió és molt major del que va ser als Estats Units i Europa, quan es 
va iniciar l'expansió. No em sembla que hi hagi senyals de disminució de la tendència 
de creixement que es va observar en la dècada passada. 
Chile és un exemple de país en el qual la propagació dels supermercats1 va ser molt 
ràpida (gràfic 1). D'ara en endavant prendré com a exemple aquest país i el seu sector 
de fruites i verdures fresques (FiV) perquè és on, teòricament, els camperols tenen 
avantatges comparatius.  
En aquest país, les fruites i verdures fresques representen un 3,2% de les despeses 
totals mitjanes de les llars. Quant a la producció, segons el cens agropecuari de 1997, 
s'estima que hi ha 280.000 petits agricultors (100.000 practiquen una agricultura de 
subsistència) que produeixen prop d'un terç de les verdures i una cinquena part de les 
fruites (sense incloure raïm). Els mitjans i grans són, en total, 60.000. 
 
A què es deu aquesta ràpida i extensa implantació? 
Principalment, a una estratègia competitiva clarament amb èxit i a la imatge que d'ells 
tenen els consumidors. L'estratègia es centra en grans inversions en infraestructura i 
logística, augment de les àrees de venda, programes de racionalització operacional i 
reducció de costos, informatització d'àrees essencials, com la gerència d'estocs i per 
categories, optimització de la combinació de productes, promocions eficients, 
introducció de nous productes, eficient reposició, així com la compra de grans espais 
estratègicament ubicats per a la seva expansió futura. Més que compravenda, 
proporcionen serveis a productes en consignació; de fet, els proveïdors han de 
finançar la reposició de prestatgeria o fer-ho ells mateixos, cofinançar les campanyes 
publicitàries i fullets, etc., mentre que la liquidació es fa dos o tres mesos després de 
l'entrega dels productes, encara en el cas dels d'alta rotació, com les FiV.  
Els consumidors –especialment els dels estrats més alts- atribueixen als supermercats 
virtuts com la qualitat del servei, la seguretat –tant en termes de delinqüència com 
d'innocuïtat-, un pes just i una qualitat homogènia, així com les facilitats de compra 
(hores d'obertura, carrets, ambient temperat, lloc per a estacionar-se, acceptació de 
targetes de crèdit, targetes de pagament al comptat i xecs). En canvi, la qualitat dels 
productes, l'atenció personal i la major varietat són els elements destacats  
 

                                                 
1 A Chile es considera supermercat un magatzem amb més de tres caixes enregistradores, els hipermercats són de 
més de 10.000m², més de 25.000 productes diferents a la venda i més de 40 caixes enregistradores. 
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positivament en el cas de les fires (i el mateix probablement aplica als comerços tipus 
“botigues de la cantonada”, excepte per la varietat). 
La importància donada a aquests factors, a la distància al lloc de residència i eventuals 
diferències de preu varia àmpliament segons els hàbits de compra i el nivell 
socioeconòmic. Segons estimacions de A. C. Nielsen, en els barris més acomodats de 
Santiago, el 94% de les compres d'aliments es fan en supermercats, mentre que 
aquest percentatge no supera el 56% en els sectors de baixos ingressos, que compren 
el 32% dels seus aliments a la “botiga de la cantonada”. 
Mentrestant, és probable que aquestes xifres hagin variat substancialment i que la 
introducció de targetes de crèdit dels propis supermercats, o en associació amb una 
altra gran botiga, tingui molt a veure amb l'expansió d'aquest tipus de negocis en els 
barris menys acomodats.  La nostra sensació és que els "especialistes" (de fires, 
mercats majoristes, Govern, acadèmia i organitzacions camperoles) tenen una visió 
massa estàtica i no valoren correctament la magnitud dels canvis que estan en curs. 
 
Quines implicacions té per als petits comerços? 
La introducció d'un supermercat en un barri canvia els hàbits de compra de la població 
circumdant.  Això, a més, té un fort impacte sobre els comerços locals —"botiga de la 
cantonada", petit autoservei, fira— que eventualment solen desaparèixer, o mudar-se 
a zones més perifèriques. 
Les estimacions quant al nombre de locals de venda tradicionals varien moltíssim. 
Segons l'Institut Nacional d'Estadístiques, entre 1991 i 1999, sempre a Chile, aquest 
número (incloent a les fires) hauria disminuït de 7.572 a 5.739 i el marge de venda 
d'11% a 7,5%.  Però, segons els firaires, els seus punts de venda sumen 100.000, 
distribuïts al llarg de 700 fires, i els seus marges es situen més aviat al voltant del 50% 
del valor de les seves vendes. Encara que grans, aquestes diferències probablement 
poden explicar-se pel fet que l'INE es basa en les estadístiques del Servei d'Impostos 
Interns i, per tant, en l'economia formal. 
 
En quin sentit i en quina mesura modifica aquest fenomen les cadenes de 
comercialització? 
La proporció cada vegada major de productes venuts a través de supermercats o 
hipermercats té també forts efectes cap enrere en la cadena d’abastament. Pel que fa 
a les FIV, es poden resumir els canals des de l'agricultor a la venda al detall en dos 
grans tipus: 

1. El canal “tradicional”: des de l'agricultor; passa per un intermediari; va al mercat 
majorista i d'allí al magatzem, petit supermercat o fira. 

2. El canal cap al gran supermercat: des de l'agricultor va directament al 
supermercat (passant generalment per una central de distribució del propi 
supermercat); o, alternativament, va des de l'agricultor a un intermediari o 
magatzemista al supermercat. 

   
A la vida real, els canals acostumen a ser més complexos i difusos. Quin canal 
prefereix el supermercat depèn, almenys en part, dels volums negociats. Les verdures 
fresques i els productes fora d'estació són generalment comprats a agricultors 
individuals, mentre la producció de plena estació és comprada a través 
d'emmagatzemadores. 
La majoria de les cadenes de supermercats obtenen el seu FIV a través de la seva 
central de compres i distribució. N'hi ha vàries als voltants de Santiago, mentre que els 
supermercats regionals generalment compren directament als proveïdors. Els 
productes són generalment entregats a granel o en embalatges simples (malla, safata 
de poliestirè, etc.). Els estàndards de qualitat no són molt exigents, les varietats són  
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les comunes i els processos requerits per a la neteja són relativament simples. Les 
barreres a l'entrada es situen en un altre pla: grans volums, qualitat preestablerta i 
homogènia, abastament periòdic (una o dues vegades a la setmana), volums que 
poden canviar bruscament, capacitat per a aguantar els descomptes si el supermercat 
llança una campanya publicitària, capacitat de caixa per a aguantar dos o tres mesos 
per al pagament, etc. Aquests requeriments i la introducció de centrals de distribució 
han eliminat molts petits proveïdors de verdures. Els proveïdors de fruites 
acostumaven a ser més grans i, per tant, un major nombre va ser capaç d'adaptar-se 
als nous requeriments de volum i altres, mentre varis d'aquests són també exportadors 
que porten la fruita descartada als supermercats, on són retolats "fruita d'exportació". 
En altres cadenes (per exemple en els lactis) els supermercats no tenen un contacte 
directe amb els productors/agricultors, sinó amb les agroindústries (amb l'excepció 
d'alguns productors de formatge). En aquest cas, és l'agroindústria la que posa els 
estàndards de qualitat, els preus i les formes de pagament per als productors encara 
que, sense dubtes, les condicions que els supermercats els imposen són transmeses 
d'alguna manera als seus propis proveïdors. 
 
Amb quines conseqüències sobre les condicions del mercat? 
En teoria, el sector agrícola és considerat com aquell en què la majoria de les 
transaccions es troben pròximes a les condicions de competència perfecta, en 
particular, el mercat majorista, amb els seus molts venedors i compradors simultanis, 
un mercat que no està basat en transaccions repetides, sense dependències entre 
compradors i venedors i en el qual el preu respon al preu d'equilibri entre la demanda i 
l'oferta del moment. A la pràctica, no obstant, els agricultors –és especialment cert per 
a les FIV- venen productes altament caducs i s'enfronten a alts costos de transport i de 
transacció.  (A Chile, la majoria dels productors de FIV no vendria directament a 
distàncies de més de 50 Km.)  Això crea mercats locals oligopòlics, o fins i tot 
monopòlics.  A més, els agricultors s'especialitzen en alguns productes a través 
d'inversions específiques (capital i coneixement), la qual cosa crea barreres de sortida 
importants i una oferta relativament inelàstica a curt termini (Vargas, Gonzalo i William 
Foster, 2000). 
No obstant, en una visita al mercat majorista Lo Valledor -el mercat majorista més gran 
de Santiago pel qual passa més de la meitat del total de les FIV negociades en 
mercats majoristes- presenciem diverses relacions que anaven més enllà de la compra 
i venda impersonal.  En efecte, la majoria dels venedors no són ocasionals, sinó que 
tenen un lloc específic en el mercat, comprat o llogat, i la majoria dels compradors 
compren dues o més vegades a la setmana, amb la qual cosa, amb el temps 
s'estableixen preferències cap a alguns venedors i un tracte preferencial per part del 
venedor (quant a preus, qualitat, i serveis com major rapidesa i ajuda per a carregar el 
vehicle).   
Amb l'entrada de les cadenes  de supermercats s'afegeix un altre fort element de 
compra oligopòlica que actua sobre tots els productes.  A Chile, fins i tot, hi ha hagut 
problemes entre grans empreses transnacionals, com Coca-Cola i Nestlé, i els 
supermercats respecte a les condicions imposades per aquests últims. 
 
Com afronten els camperols aquestes repercussions? 
Els petits proveïdors (agrícoles i altres) acostumen a tenir grans dificultats a adaptar-se 
a les condicions dels supermercats (Development Policy Review, setembre 2002).  
En resposta, molts agricultors s'han organitzat per a comercialitzar col·lectivament, a fi 
d'arribar a volums interessants, tant per a vendre directament als supermercats i als 
mercats a l'engròs, com fins i tot als intermediaris.  Una nova tendència en diverses 
localitats és que petits agricultors s'han organitzat i han negociat un lloc de vendes  
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amb la Municipalitat. Això, al mateix temps, és resultat dels seus esforços de 
diversificació des de la producció de productes bàsics (blat, llegums) a productes de 
major valor afegit com les FIV, els canvis d'hàbits dels consumidors de petites ciutats i 
pobles cap a una dieta amb major proporció de FIV i els esforços del Govern a 
organitzar els petits agricultors.  Amb tot, això probablement representa una part ínfima 
del total de vendes de FIV.  
La gran pregunta que molts es fan i per a la qual ningú sembla tenir una resposta 
convincent és si la proporció de vendes de FIV i el nombre de proveïdors als 
supermercats són correctes i si, com es sap, gran part de les exportacions són fetes 
per grans a mitjans agricultors (s'estima que només el 10% dels petits participen 
directament en les exportacions) i el mateix és cert per a la venda a les agroindústries i 
si, addicionalment, els intermediaris que venen a través dels mercats majoristes –com 
presenciem en el més important, Lo Valledor- prefereixen comprar de mitjans o grans 
agricultors i només s'interessen pels petits per a omplir els seus camions, llavors on i 
com venen els petits?  Amb el creixement de les vendes en els supermercats, la seva 
falta de canals de venda només es pot aguditzar. 
 
Com se'ls pot ajudar a adaptar-se a les noves condicions? 
Si les nostres estimacions i visió són correctes, la pregunta "on venen actualment els 
petits agricultors els seus FIV i quins seran els canals oberts per a ells en un futur 
pròxim?" és essencial i es fa urgent un estudi complet respecte d'això. Segons la 
nostra opinió, tindran seriosos problemes de venda si no s'emprenen accions per 
solucionar-ho immediatament. 
Per això, tots els que intervinguin -essencialment el Govern- haurien d'enfocar els seus 
esforços a ajudar els petits agricultors i els seus intermediaris a adequar la seva oferta 
als requeriments actuals i als estàndards previsibles dels consumidors i del mercat 
detallista modern. A Chile, ja s'han pres iniciatives en aquest sentit, entre elles els 
programes de bones pràctiques agrícoles (incloent l'estandardització) i de post-collita 
(incloent neteja i classificació), acompanyat per programes de certificació i segells de 
qualitat.  Sens dubte aquests esforços han de ser continuats. 
Així mateix, els esforços per a encoratjar diferents formes d'associació orientades a 
agrupar volums de venda han de ser continuats. També es requereix seguir amb els 
esforços per a elevar la productivitat dels petits productors, que està molt per sota de 
la dels més grans, tant en termes de rendiments com de productivitat de la mà d'obra i, 
moltes vegades, també d'ús d'equipaments. 
La formació de cadenes locals de valor cap als supermercats i altres mercats regionals 
i en els quals els petits productors participen activament ha de ser també un tema 
prioritari en l'agenda. Així mateix, caldria estudiar millor els incentius que porten als 
camioners a preferir anar directament a Santiago i no fer trams més curts cap als 
mercats majoristes regionals. A primera vista, especialment en un país tan llarg com 
Chile, el transport d'anada i tornada de productes caducs no sembla molt eficient des 
d'un punt de vista purament econòmic. Sens dubte seria beneficiós per als petits 
agricultors si els incentius poguessin ser revertits cap als mercats locals. 
Al 1997, una de les municipalitats de Santiago va iniciar accions per a reforçar la 
situació de les fires respecte als supermercats. Això va incloure davantals d'un mateix 
color per als venedors, banys, balances electròniques, guàrdies privats, etc., així com 
cursos per als firaires en manipulació d'aliments, comercialització, tendències del 
consum, organització, administració, assumptes legals, etc.). Uns anys després, el 
mercat majorista de Lo Valledor va començar també a recolzar els firaires. Això va ser 
parcialment a causa d'una activitat sobre cadenes de valor organitzada al 1999 per 
l'Ambaixada d'Holanda i la Cambra de Comerç de Santiago. Arran d'aquesta, els 
directors de Lo Valledor se’n van adonar que no eren simplement un mercat majorista,  
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sinó part d'una cadena de valor en la qual la seva sort estava, en gran manera, lligada 
a la dels seus majors clients, els firaires. 
Des dels inicis d'aquest esforç de modernització, les fires han rebut també ajuda del 
Govern, però sense la continuïtat necessària. 
 
Tenen els governs algun paper en la defensa dels camperols davant d'aquestes 
noves condicions? 
Una de les moltes raons per les quals els petits proveïdors no són atractius per als 
compradors són els alts costos de transacció en què han d'incórrer en fer negocis amb 
ells. Una vegada més, la resposta a aquest problema hauria de ser associar-se perquè 
aquests costos disminuïssin per a la contrapart. El que no es diu és que aquests no 
desapareixen, sinó que són traslladats als associats. Aquí hi ha una sèrie de 
possibilitats perquè el Govern intervingui. No obstant, això ha de ser abordat amb 
atenció, per a no donar incentius erronis. 
Més enllà de totes les raons per a recolzar els petits agricultors (cultura, equitat, falta 
d'alternatives d'ocupació, etc.), està la que hi ha altres grups que es poden beneficiar 
amb el suport al canal tradicional. Els preus tendeixen a ser més baixos a les fires, 
especialment als barris més populars, on importa més des d'un punt de vista social. 
Les millors característiques de les FIV i l'ocupació que crea el canal tradicional és una 
altra raó per a recolzar-lo. Amb una mitjana de dos a tres persones per punt de venda, 
les fires donen treball a unes 100.000 persones a Santiago i unes 250.000 al país 
sencer. Això són xifres que, per volum de venda i d'inversió, excedeixen de molt 
l'ocupació creada pels supermercats. 
És sobre els factors que van en el seu detriment on el Govern ha d'intervenir. Aquest 
suport hauria d'estar orientat a la seva capacitat d'adaptació als nous requeriments 
dels consumidors i la competència creixent dels supermercats, a proporcionar accés a 
crèdit per a millorar la seva infraestructura i serveis, sense excloure altres àrees, com 
la seguretat. 
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Gràfic 1 

 
Font: Instituto Nacional de Estadísticas, Chile. 
 
 

Chile: Creixement de las vendes en supermercats (preus reals)
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