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ATACADO

TENDÊNCIA

Atacado investe para ganhar
com alimentação fora de casa
De olho no potencial de
crescimento da
alimentação fora do lar,
importantes atacadistas
destinam grande aporte
na construção de
unidades este ano

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

ATAC A D O
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

são paulo

Os principais atacadistas brasi-
leiros encontram no food service
(alimentação fora de casa) nova
oportunidade de crescimento
para este ano. Em 2006, as com-
pras dos operadores que com-
põem este mercado cresceram
12,4%, ultrapassando R$ 43 bi-
lhões, resultado 6 vezes superior
ao registrado pelo varejo e quatro
vezes maior que o da indústria ali-
mentícia. “O segmento de food
service encontra-se em plena
ebuliçãoe atualmenterepresenta
um canal que oferece ótimas
perspectivas e por onde o atacado
pode direcionar esforços”, afirma
o presidenteda AssociaçãoBrasi-
leirade AtacadistaseDistribuido-
res (Abad), Geraldo Caixeta.

Visando a expansão desse
mercado, que somente nos últi-
mos 10 anos teve as vendas dupli-
cadas, a JCDistribuição vai inves-
tir R$ 10 milhões na construção
de dois centros de distribuição
em Brasília para atender o food
service. Com isso, a empresa esti-
ma aumentar em 15% o fatura-
mento, hoje calculado em R$ 428
milhões, e passar de8% para 12%

Recuperação
O Vila Nova , atacado distribuidor
localizado em Poços de Caldas
(MG), foi uma das empresas que
apresentaram recuperação nas
vendas em função do crescimen-
to dofood serviceno anopassado.
Em meio a um cenário desfavorá-
vel ao segmento atacadista, de
acordo com opresidente Leonar-
do Severini, a área de alimenta-
ção fora do lar cresceu entre 5% e
10% para o Vila Nova.

Atualmente, o pequeno varejo
representa 80% e o food service,
20% dentro do faturamento da
empresa.

Importação
Com o dólar favorável às impor-
tações, a JC Distribuidora registra
aumento de 10% no volume de vi-
nho importado no primeiro tri-
mestre deste ano. “Vamos manter
esse ritmo de crescimento no de-
correr de 2007”, comentou Costa
Neto.

Segundo o executivo,a empre-
sa compra vinhos da Argentina,
Uruguai e Chile. “Amoeda está fa-
vorável e só não vamos diversifi-
car os produtos importados por-
que a industria nacional conse-
guiu ganhar competitividade em
algumas categorias de bebidas
como os espumantes”, disse.

priscila de cássia

Geraldo Caixeta

a participação desse setor no fa-
turamento da companhia.

De acordo com o diretor, José
Rodrigues da Costa Neto, outros
estados irão receber aporte e
inauguração de unidades ade-
quadas para atender a cadeia de
frigoríficos (presunto,
salsicha, queijo, lingüi-
ça, por exemplo). “O fo -
od service ainda tem
grande potencial de
crescimento no Brasil.
Porisso, planejamoses-
tar presente em Goiás,
Tocantins e Mato Gros-
so nos próximos três
anos, quando este setor
irárepresentar umterço
das nossas operações”,
afirmou.

Também em busca
de aptidãopara atender
a carência do mercado
de food service, segundo
o gerente de Marketing,
Luis FernandoFranca, aMegafort
Distribuidora abrirá uma unida-
de em Anápolis (GO) ainda no
primeiro semestre deste ano.
Além de expansão física, a Mega-
fort conta com metade dos 6 mil
itens da gama de produtos desti-
nados ao setor de food service. “As
vendas para a cadeia de alimen-
tação fora decasa crescerá dentro
do nosso faturamento na mesma
média estipulada para o fatura-
mento, em 16%”, disse o gerente
de Marketing, Luis Fernando
Franca. Com filiais em Contagem
(MG), Espírito Santo eem Goiás, a
empresa atua no mercado desde

1998. A companhia apresentou
incremento de 21% no total fatu-
rado em 2006,alcançando R$ 707
milhões aproximadamente. Em
2005, o faturamento foi de R$ 582
milhões.

Na visão de Enzo Donna, con-
sultor da ECD, empresa
especializada em infor-
mações sobre food servi-
ce, a potencialidade de
crescimento do setor de
alimentação fora do lar o
torna o mercado do fu-
turo. “O brasileiro faz
apenas uma refeição fo-
ra de casa, no geral o al-
moço. Atendência éque
nos próximos 15 anos,
ele faça duas refeições
fora de casa e dedique
até50%da rendaaofood
service, fato que hoje
ocorre somente nos Es-
tados Unidos”, explicou
Donna.

A distribuidora carioca Zam-
boni também acredita no poten-
cial do segmento de food service.
Somenteneste ano,essa áreaterá
aumento de 40% nas vendas e
passará a representar 4,5% do to-
tal faturado pela companhia.
Conforme informou o gerente
comercial, Túlio Louvain, a ata-
cadista inaugurou em março o
Mercadão Rio, um centro de ven-
das etreinamento, com 3mil me-
trosquadrados destinadoaoseg-
mento de food service.

Hoje, a companhia também
atua nas áreas de limpeza e cos-
méticos.
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Vendas de Páscoa
cresceram 6,4% no
País, avalia a Serasa
são paulo

As vendas do comércio cresce-
ram 6,4% em todo o País na se-
mana da Páscoa, entre os dias 2
e 8de abril anteperíodo equiva-
lente do ano passado, segundo o
Indicador Serasa do Nível de
Atividade. O melhor período,
aponta a Serasa, foi o último fi-
nal de semana, quando a ativi-
dade do comércio registrou alta
de 3,7% em relação a 2006.

A Serasa avalia que a Páscoa
gerou bons resultados para o
comércio paulistano, apesar de
registrar índices de crescimento
menores em comparação com
o acumulado em todo o País.

A evolução do comércio na
capital paulista, ao longo de to-
da a semana de Páscoa, foi de
2,8%.

O final desemana, novamen-
te, puxou mais este crescimen-
to, chegando a atingir uma alta
de 10,2% nas vendas.

Análise
No entender dos analistas da
Serasa, osíndices decrescimen-
to apresentados pelas vendas
do comércio são atribuídos ao
incremento da massa salarial
real dos consumidores associa-
dos aos prazos de pagamento
maislongos. “Alémdisso, avalo-
rização cambial tem proporcio-
nado preços mais em conta dos
produtos importados, estimu-
lando a comercialização dos ar-
tigos consumidos na Páscoa
[pescados, vinhos, entre ou-
tros]”, complementaram os

analistas em comunicado en-
viado à imprensa.

O Indicador Serasa do Nível
de Atividade do Comércio tem
como base uma amostra das
consultas realizadas no banco
de dados da instituição. O le-
vantamento compreende os
períodos de2 a8 deabril de2007
e o final de semana, de 6 a 8,
comparadoaos períodosde 10a
16deabrilde 2006etambémno
final de semana de 14 a 16.

Indústria
A Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolate, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados,
(Abicab) apostaque aprodução
deve crescer 5% em relação a
2006, chegando a 21,4 mil tone-
ladas.

Nos centros comerciais, a ex-
pectativada // AssociaçãoBra-
sileira de Lojistas de Shopping
(Alshop),eraque aPáscoatraria
um aumento de12% no comér-
cio de ovos e bombons e au-
mento de 8% no movimento.
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A valorização
cambial tem
proporcionado preços
mais em conta nos
produtos importados,
estimulando a
comercialização
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As vantagens de um
domingo de trabalho
As vendas das lojas aos domingos
representam 10% do total da semana

Em todo o Brasil, lojistas e funcionários estão mais
uma vez às voltas com a questão da abertura das lo-
jasaosdomingose feriados.Sabemosquenopróxi-
mo mêsde maio, oMinistério do Trabalhoe Empre-
go deverá enviar ao Congresso Nacional medida
provisória que pretende criar uma regulamentação
única, válida para o varejo de todo o País.

Atualmente, a Constituição Federal garante a ca-
da município a opção pelo funcionamento ou não
das lojas.O assuntoassume arespolêmicos echama
aatenção detodosporque envolveaatuação detra-
balhadores que compõem cerca de 20% do total da
força de trabalhono País. No casodos shopping cen-
ters, são cerca de 850 mil empregos diretos.

Em tentativa anterior, patrões e empregados não
chegaram a um acordo porque, contrariamente ao
que queriam os lojistas, governo e empregados exi-
giramque osdomingos deexpediente fosseminter-
calados com domingos de folga.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho, defende a
idéia de que, para abrir, os varejistas terão obrigato-
riamente que contratar mais mão-de-obra extra e
implantem sistemas de rodízios nos horários dos
funcionários.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio e Serviços (que estima haver 10 milhões
de comerciários no Brasil) alega que a abertura aos
domingos não criou novas vagas no mercado e, por
isso, a entidade continua admitindo ser compreen-
sível a abertura aos domingos somente dos estabe-
lecimentos ligados ao lazer e à recreação, não dos
demais segmentos.

Por outro lado, pesquisas realizadas em 40% dos
shoppings de todo o País indicam que a abertura do
comércio aos domingos torna-se a cada dia mais
importante na rotina de vida dos cidadãos, especial-
mente nos grandes centros urbanos.

Nos centros de compra, as vendas naquele dia da
semana são 10% do total da semana, com aumento
de público em torno de 12%, números que ganham
maiorsignificado quandolembramosque ofuncio-

namento das lojas aos domingos é de, em média,
seis a sete horas apenas.

Há anos, a Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) vem atuando na defesa do fun-
cionamento das lojas aos domingos, e acreditamos
piamente que seria um verdadeiro suicídio para o
faturamento mantê-las fechadas no segundo me-
lhor dia da semana em volume de vendas.

Nesseaspecto, odomingo ésuperado apenaspe-
lodia desábado. Portanto,no anotodo, são52 diasa
maisno faturamento,enãohá nomundoeconomia
quesesustentesehouver recusas,dequemquerque
seja, em tomar iniciativas cujos resultados sejam
comprovadamentepositivos paratodos osenvolvi-
dos.

Inovar sempre para fortalecer os negócios na in-
tensa batalhapela preferênciado consumidoré um
exemplo, entre tantos outros, que a cidade de São
Paulo constantemente dá ao resto do Brasil. Lem-
bramos que, na nossa cidade, a regulamentação do
funcionamento das lojas aos domingos e feriados
tem passado por longo processo de negociações
desde a gestão da prefeita Marta Suplicy.

Atualmente, para a abertura das lojas, entidades
patronaissolicitam daSecretaria dasSubprefeituras
autorização para abrir os pontos-de-venda, deven-
do para isso apresentar uma cópia comprovando
anterior realização de convenção coletiva entre as
partes envolvidas,na qualtenha sidoacordado ore-
ferido funcionamento.

O êxito dessa medida pode ser observado pelo
crescimento do número de lojistasque aderem à da-
ta em seu calendário de abertura semanal, e tam-
bém pela grande afluência de público, mais do que
acostumado às visitas aos centros de compra aos
domingos.

Estacionamentos lotados, lojas de todos os seg-
mentos abertas, praças de alimentação com mesas
densamente ocupadas, corredores cheios de pais,
mães, crianças, adolescentes, jovens e idosos, todos
tornando o shopping center um verdadeiro retrato
do final de semana de quem, de segunda a sábado,
tem poucoou nenhumtempo parafazer oque gos-
ta: comprar, divertir-se e se relacionar.

Verdadeiros aparelhos urbanos nas metrópoles
brasileiras, os shoppingsdevem oferecer aos consu-
midores a opção de satisfazer suas necessidades de
compras num final de semana que inclua também
os domingos. E isso é tão civilizado e politicamente
correto quanto oferecer aoscidadãos melhor quali-
dade de vida.

Dessa forma, nosso empenho será no sentido de
queas lojasde shoppingdetodo oPaís possamlivre-
mente abrir suas portas aos domingos e feriados.
Aos funcionários, com certeza, todas as garantias
justas e legais de seus plenos direitos.

NabilSahyoun é presidente da Associação dos Lojistas de Shopping
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