
O gigante norte-americano
do varejo Wal-Mart ultrapassou
o francês Carrefour no ranking
das maiores redes supermerca-
distas em atividade no Brasil,
conforme aponta o 362 Relatório
Anual da revista Supermercado
Moderno. A rede faturou R$ 12,9
milhões no ano passado, o que
representa crescimento de 5,6%,
descontada a inflação média de
2006 (IPCA de 4,2%). O Grupo
Pão de Açúcar manteve-se na
liderança.

Apesar de ter caído para a
Terceira posição, o Carrefour
obteve o maior crescimento
de vendas por metro quadrado
no período. Com faturamento
de R$ 12,5 bilhões em 2006, a
rede registrou uma queda real
de 2,8% em relação ao ano an-
terior. Entretanto, suas vendas
aumentaram 19,6%, descontada
a inflação. De maneira geral, o
faturamento do setor assinalou
crescimento real de 5,6%, supe-

rior ao do PIB (deflacionado),
de 3,7%, e a receita bruta do
segmento foi de R$ 122 bilhões
no exercício, contra R$ 111 bi-
Ihões de 2005.

Segundo Sérgio Molinari, só-

cio-diretor de novos negócios da
revista Supermercado Moderno,
o resultado mostra os diferentes
momentos estratégicos de atua-
ção das maiores redes de super-
mercados no Brasil. Enquanto
o Wal-Mart passou por um pro-
cesso acelerado de expansão,
com a aquisição de empresas
bem assimiladas somada à aber-
tura de novas lojas, o Carrefour
optou por comprar companhias
menores, que acabaram geran-
do problemas — tanto que a

rede francesa vendeu ou fechou
muitos estabelecimentos inefi-
cientes no ano passado.

"O Pão de Açúcar tem um
movimento parecido com o do
Wal-Mart, mas ainda está dige-
rindo a troca da presidência e
isso não é um processo simples
em uma empresa com aquele
porte", completa Molinari. "Mais
importante do que ocupar a
liderança no ranking é garantir
a melhor experiência de com-
pra. Temos registrado ganhos

de market share e aumento nas
vendas. Expandiremos ainda
mais nossos negócios com a
inauguração de pelo menos 30
lojas, inclusive em praças onde
ainda não estamos presentes",
declara Cassio Casseb, diretor-
presidente do Grupo Pão de
Açúcar.

Na toada das expansões, o
Wal-Mart também anunciou que
tem planos de trazer para o Bra-
sil sua programação de TV. Nos
Estados Unidos, a TV Wal-Mart
é considerada a quinta maior em
audiência, já que 100 milhões de
telespectadores são expostos às
telinhas ao passar pelas gôndo-
las do supermercado. Além da
TV, a rede ainda deve explorar
mais as possibilidades midiáticas
dos pontos-de-venda em outras
iniciativas.

HIPERMERCADOS
Realizado com 529 empresas

do auto-serviço de todo o País, o
estudo demonstra também que
o formato supermercado cresceu
mais do que o hipermercado:
6,6%, contra 3,4%, descontada
a inflação. Daí Molinari destacar
a importância de aprimoramento

do modelo atual de hipermer-
cados em atividade no Brasil.
"Os hipermercados tiveram um
aumento de concorrência muito
acelerado, que acabou por gerar
ineficiência."

Outro ponto que o executivo
ressalta na pesquisa é a diferen-
ça registrada no desempenho
dos mercados regionais. Nesse
contexto, o maior destaque po-
sitivo foi a região Nordeste, com
aumento real de 19,2%. Isso aju-
dou a rede G. Barbosa a alcançar
o quarto lugar no ranking, tro-
cando de posição com a gaúcha
Zaffari. "A realidade econômica
local efetivamente causa impacto
no resultado das redes regionais,
mas as estratégias dessas empre-
sas para aproveitar o potencial
definem os resultados. Tanto é
que a G. Barbosa cresceu abaixo
da média da região, enquanto
a Zaffari teve aumento supe-
rior ao mercado local", afirma.

De maneira geral, contudo,
Molinari relata que o setor passa
por um processo dramático de
profissionalização, com a ex-
pansão do varejo de vizinhança.
"As redes menores souberam se
aproveitar disso, mas as grandes
também caminham para atender
o consumidor que agora faz com-
pras para reposição e conveniên-
cia, não mais para estoque como
na época da inflação alta", diz.
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