Compra de atacadistas modifica o ranking
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O movimento de fusões e aquisições foi o principal responsável pela mudança no ranking da
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No ano passado, depois da compra da rede
Atacadão, o Carrefour subiu da terceira para a primeira posição na lista das maiores
supermercadistas em operação no País. E o Grupo Pão de Açúcar, que liderou o ranking por sete
anos, caiu para a segunda posição mesmo com a compra de 60% do capital da rede atacadista
Assai no último trimestre do ano.
"Depois de um período meio parado, o setor passou por um movimento intenso de aquisições. E
há ainda uma tendência consolidação maior de redes no Brasil", afirma o presidente da Abras,
Sussumu Honda.
Os dados apresentados pela Abras incluem as aquisições e foram anualizados.
A GBarbosa, adquirida pela rede chilena Cencosud depois de uma intensa disputa de mercado,
manteve a quarta colocação e registrou um dos maiores crescimentos de 2007: 27,5%. Passou de
um faturamento de R$ 1,489 bilhão para R$ 1,898 bilhão.
Chama a atenção no ranking, no entanto, o crescimento registrado pela norte-americana WalMart. Sem realizar nenhuma compra, a companhia cresceu 16,2% e alcançou faturamento de R$
15 bilhões. Segundo a empresa, 85% das novas lojas foram inauguradas no último trimestre do
ano, demonstrando crescimento forte em mesmas lojas.
A empresa promete não ficar parada, prevê realizar seu maior investimento desde que entrou no
País: R$ 1,2 bilhão na inauguração de 36 pontos de venda. O Wal-Mart encerrou no ano passado
com 313 lojas. Já o Grupo Pão de Açúcar inaugurou 51 lojas em 2007, encerrando o ano com 575
unidades.
As tradicionais redes Super Muffato, do Paraná, Supermercados BH, de Minas Gerais, e Zona Sul,
do Rio de Janeiro, são as mais novas integrantes do ranking da Abras. Pela primeira vez desde
que o ranking foi criado, em 1977, as supermercadistas divulgaram seu faturamento,
posicionando-se entre as 20 primeiras redes do País.
A Super Muffato com um faturamento bruto de R$ 1,148 bilhão ficou na décima colocação. A
Supermercados BH faturou no ano passado R$ 860 milhões, ocupando a 15ª posição. Já a carioca
Zona Sul ficou na 17ª com faturamento de R$ 767 milhões.
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7, 8 e 9 mar. 2008, Administração&Serviços, p. C7.

