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«É natural que o
Bradesco venda estas
participações, pois
elas não têm relação
com a atividade
principal do banco»
MÔNICA ARAÚJO
ANALISTA DA ATIVA

CENTROS DE COMPRAS

Bradesco decide
vender participação
em shopping centers

são paulo

O Bradesco colocou à venda
suas participações emshopping
centers. A abertura das propos-
tas para a venda do Shopping
Center D, localizado na capital
paulista,será dia3 demarço, eo
valor mínimo é de R$ 1 milhão.
O banco possui participação de
1,45% nasreceitas edespesas do
condomínio do empreendi-
mento, além de outro 1,30% no
imóvel.

Outra participação de que o
Bradesco deseja se desfazer é a
do Shopping Center Lapa, em
Salvador (BA). O banco possui
20,1% do empreendimento. A
participação no shopping baia -
no ocorreu a partir de uma ne-
gociação feitacom osempreen-
dedores do centro de compras.
Segundo a assessoria de im-
prensa do Bradescoinformou, o
terreno pertencia ao Bradesco
Previdência.

Já o Shopping Center D veio
no pacote da aquisição do Ban-
co Cidade, feita em 2002. Os
principais empreendedores do
shopping são a Fundação Cesp
(30%), a construtora Cyrela
(15,2%) e o Instituto Aerus de
Seguridade Social (25,4%).

Mônica Araújo, analista-che-
fe da Corretora Ativa, acredita
que o Bradesco está se desfa-
zendo de suas participações
porqueeste nãoéofoco doban-
co. “É natural que o Bradesco
venda estas participações pois
elas nãotêm relação coma ativi-
dade principal do banco”, diz.

OShoppingD contacom250
lojas. As âncoras são C&A, Lojas
Marisa e Casas Bahia. O centro
de compras recebe uma média
de 1,1 milhão de clientes por
mês. O Shopping Center Lapa
tem 170 lojas e recebe aproxi-
madamente 60 mil pessoas por
dia. O faturamento fica em tor-
no de R$ 100 milhões por ano.

De acordo com dados da As-
sociação Brasileira de Lojistas
de Shopping (Alshop), a Região
Sudeste é líder em número de
shopping centers, com 335 em-
preendimentos. Em segundo
lugar fica o Sul do País, com 130
centros decompras. ONordeste
ocupa a terceira posição com
102 shopping centers.

A expectativa de especialistas
do setor é de que com a entrada
dos fundos estrangeiros na in-
dústria de shoppings brasileira,
além das inaugurações, muitos
destes empreendimentos de-
vem trocar de mãos.

Atualmente há 622 shopping
centersno Brasil.

cintia esteves
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CO M B U ST Í V E I S

Compra da Ipiranga gera
temor entre os distribuidores
Com a compra da
Ipiranga por Petrobrás,
Grupo Ultra e Braskem,
empresários do setor
ficam inseguros quanto
à concorrência na
d is tribuição

são paulo

A aquisição do Grupo Ipiranga
por Petrobrás, Grupo Ultra e
Braskem, anunciada ontem, ge-
rou insegurança entre os empre-
sários do setor. Grande parte dos
executivos ouvidos pelo DCI está
apreensiva, com medo do poder
que a Petrobras passa a ter no
mercado. Há também adminis-
tradores otimistas, que acreditam
num aquecimento do setor a par-
tir da compra.

“A negociação gera o temor de
que a participação do Ipiranga
torneos postosBRum giganteno
setor. Dependendo de como a
distribuição for feita a estatal po-
de chegar a atingir mais de 51% de
participação em Salvador, onde
possuía 32,6%. Isso será muito
negativo para nós. Poderá se tor-
nar uma espécie de monopólio”,
afirmaMarcelo Travassos,diretor
executivo do Sindicato do Co-
mércio varejista de Combustíveis
Mineraisno Estadoda Bahia(Sin-
dicombustíveis).

A Chevron Brasil, empresa
controladora das bandeiras de
postos de gasolina Chevron,Te-
xaco e Caltex está avaliando a

compra, mas já se mostra preocu-
pada como impacto da aquisição.
“A Petrobrás terá, em algumas re-
giões do País, um tamanho mui-
tas vezes superior ao do segundo
concorrente no mercado brasi-
leiro de distribuição de combus-
tíveis. Mas é cedo para sabermos
que conseqüências”, diz Maurí-
cio Nicholls, diretorpresidente da
Chevron Brasil.

Estratégia
Toda a celeuma já era esperada
pelaPetrobras.O DCIapurou que
o ingresso do grupoUltra na tran-
sação oficializadaontem teveco-
mo um dos principais objetivos
descaracterizar o monopólio de
mercado da Petrobras na área de
distribuição e, assim, evitar pro-
blemas com o Cade.

Líder no mercado de combus-
tíveis e lubrificantes, a BR Distri-
buidora ultrapassaria os 50% do
mercadocoma aquisiçãodetoda
a rede do grupo Ipiranga.

Com a divisão dos ativos de
distribuição feita entre a estatal e
o Ultra, a Petrobras fortalecerá
sua atuação no Centro-Oeste e
Nordeste, onde tem menos capi-
laridade, eabrirá espaçopara um
grupo novo no Sudeste e Sul, on-
de está a maior parte de seus 7 mil
postos de serviço.

Para o grupo Ultra a operação
representa umaoportunidade de
diversificação dos negócios

Otimismo
O Grupo Alesat, que possui ape-
nas 4% de participação do merca-
do nacional, enxerga a aquisição
como algopositivo parao setor.“A
movimentação no segmento
mostraa importânciadessaativi-
dade para economia. Quando
uma empresa do porte da Petro-
brás resolveinvestir, significaque
existe futuro no mercado”, acredi-
ta Jucelino Sousa, vice-presiden-
te do Grupo.

Para ele a mudança não será
tão significativa e a concorrência
será igual antes. Segundo o exe-
cutivo, oque acontecenos grupos
com posição acima da deles no
mercado não influência o cresci-
mentodaAlesat. “NoNordestese
a BR distribuidora quisesse agre-
dir o setor, ela já poderia mesmo
antes da aquisição”, conta Souza.

Paulo Miranda Soares, presi-
dente da Federação Nacional do
Comércio de Combustível e Lu-
brificantes (Fecombustível),
também está otimista. “A Ipiran-
ga já estava a venda há dois anos.
Foi um alívio saber que a Petro-

brás era a nova dona, é uma em-
presa já conhecida por nós. Esta-
mos muito otimistas”, diz.

De acordocom ele,a Petrobrás
não agirá como uma monopolis-
ta. “ABR é uma empresaestatal. O
medo de alguns empresários é o
de que, por ser a líder, ela adote
uma política de preços predató-
ria. Isso é improvável. O governo
sepreocupa emmanter ospreços
estáveis no País. Numa primeira
análise, avalio esse movimento
como muito bom para o merca-
do”, aposta Soares.

Segundo ele, os donos de pos-
tos Ipiranga não precisam se
preocupar. “As empresas novas
entram com receio de perder
mercado. Por isso, o Ultra deve
dar continuidade ao trabalho da
Ipiranga”, conclui Soares.

vanessa musa

danielle nogueira
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«A negociação
gera o temor de que
a aquisição do
Ipiranga torne os
postos BR um
gigante no setor»
MARCELO TRAVASSOS
DIRETOR EXECUTIVO

A RT I G O

GERALDO CAIXETA
p re s i d e n c i a @ a b a d . c o m . b r

A força da
competência
Pequeno varejo passou por uma
revolução nos últimos anos

Em menos de duas décadas, o varejo passou por
uma visível transformação. Diante de um cenário
altamente competitivo, opequeno varejo alimen-
tarevoluiu aponto derepresentar atualmente38%
de participação no setor de supermercado, se-
guindo uma curva de crescimento desde o ano
2000, de acordocom dados da Nielsen. Com o fim
da era inflacionária, os consumidores mudaram
seus hábitos de compra. Na década de 1990, 70%
dos gastos com alimentação ocorriam do dia pri-
meiro ao dia dez de cada mês. Em 2005, essa por-
centagem caiu para 36%, segundo a LatinPanel.

Para atender às necessidades desse novo con-
sumidor, alguns paradigmas tiveram de ser que-
brados. Se até pouco tempo atrás era comum ver
as pessoas acreditarem que os preços praticados
nospequenosemédios varejossãomenosfavorá-
veis aos consumidores, o levantamento realizado
pelaNielsen mostrouquehoje ocorreexatamente
o contrário. Mais de 70% das categorias de produ-
tosestão maisdisponíveisetêm preçosmaiscom-

petitivos nesses estabelecimentos. E não é só na boca
do caixa queo varejo brasileiro demonstraa sua força.
O caminhodessa evolução é igualmentemarcado por
um processo contínuo de profissionalização. Se até
poucotempo atrásagestãodos estabelecimentosco-
merciais era de responsabilidade da família dona do
negócio, hoje esse varejo éo principal empregador do
País. Segundo dados fornecidos pelo IBGE, mais de
19%dapopulação economicamenteativatrabalhano
comércio,emsuamaiorparte nopequenoemédiova-
rejo alimentar.

A melhoria do atendimentooferecido pelo atacado
distribuidor, principal fornecedor desse canal, é um
dos fatores responsáveis por essasituação mais do que
favorável. Atacadistas e distribuidores não só acom-
panharam o movimento do varejo como também se
transformaram. Empresas desse setor reviram seus
processos einvestiram noaperfeiçoamento dalogísti-
ca de entrega,um dos fatores quefortaleceram a práti-
ca de maior eficiência pelo pequeno e médio varejo.

Mas a maior transformação que ocorreu nas em-
presas atacadistasdistribuidoras foi a mudançade seu
foco de trabalho. Comprar bem, vender bem e entre-
gar com eficiência são tarefas inerentes à nossa ativi-
dade. Hoje, nossa grande missão consiste em prestar
serviços aos nossos clientes, levando apoio e oferecen-
do treinamento aos lojistas e seus funcionários.

Para fomentar atividades que intensificam a presta-
ção de serviços, neste ano a ABAD (Associação Brasi-
leira de Atacadistas Distribuidores) está fortalecendo a
sua parceria com o Sebrae Nacional.

Um pequeno varejo moderno, dotado de uma ges-
tãoprofissional,emais competitivo,garantenãoape-
nasumatacadodistribuidor forte,mastambémasaú-
de da própria economia do País.

GeraldoCaixeta é presidentedaAssociaçãoBrasileira deAtacadistase
Distribuidores (Abad)

E V E N TO

adShopping promove
fórum sobre o setor
são paulo

AADShopping, umadasmaiores
administradoras de shopping
centers do País, promoverá nos
dias 21, 22 e 23 de março o VII Fó-
rum Anual AD Shopping. O even-
to deve reunir cercade 300 profis-
sionais de todo o País no Hotel

Windsor Barra, no Rio de Janeiro
(RJ). O Fórum apresentará as
principais tendências e novida-
des do segmento, além de deba-
ter temas relacionados ao varejo.

Na edição de2006, realizada no
Resort Villa Rosa, em São Roque
(SP), pertode 250profissionais de

diversas áreas debateram o coti-
diano dos empreendimentos.

O Fórumacontece emum mo-
mento de grande expectativa pa-
ra o setor. Segundo dados da As-
sociação Brasileira de Shopping
Centers(Abrasce), oíndice deva-
cânciaem shoppingsnuncaeste-
ve tão baixo desde 2002. No final
de2006foi registradoumpercen-
tual de 2,5% espaços vagos em
shoppings de todo o País.

panoramabrasil
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 20 mar. 2007. Comercio, p. A8.




