
Redesvarejistasbuscamnovosmercados

Vestuáriopassa supermercado

A gaúcha Lojas Colombo chega à capital paulista com loja sofisticada

Cresceaconcentraçãonocomércio

Cleide Silva

Onível de emprego nasmonta-
doras dá o primeiro sinal de re-
cuperação.Emjulho,osegmen-
to de veículos (automóveis, co-
merciaisleves,caminhõeseôni-
bus), responsável por 88% das
vagas no setor, abriu cerca de
300postos,revertendoassimoi-
to meses seguidos de queda no
número de funcionários.
Ainda fora das estatísticas
oficiais do setor, quatromonta-
doras abriram, a partir do mês
passado, perto de 2mil vagas, o

que deve melhorar os dados de
emprego nos próximosmeses.
Quando os reflexos da crise
internacional começaram a ter
impactonoPaís, emoutubrodo
ano passado, o setor emprega-
va 131,7 mil trabalhadores. Em
junho,tinha119,5mil,ou12,2mil
amenos, segundo dados daAs-
sociação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea). Desse total, 105
mil operamnas fábricas de veí-
culose14,4milnasdemáquinas
agrícolas.
Nomêspassado,ascontrata-

çõesanunciadaspelasfabrican-
tes começaram a aparecer no
índiceoficialdaAnfavea,quese-
rá divulgado hoje. As contrata-
ções ocorreram nas linhas de
veículos,poisosegmentodemá-
quinas agrícolas, que compõe
os 12% restantes da mão de
obra do setor, segue reduzindo
seu quadro de funcionários.
Contrataçõesedemissões le-
vam algum tempo para apare-
cer no índice da Anfavea, pois
as empresas aguardam todo o
trâmiteburocráticopararepas-
sar os dados à entidade.

Entrejunhoejulho,porexem-
plo, a Volkswagen anunciou
380 contratações temporárias
(por prazo médio de um ano),
além de efetivar funcionários
cujos contratos venceram no
período. Há expectativa de que
mais 600 contratações sejam
feitas até o fim do ano.

RETOMADA
Osnúmerosserãoaindamelho-
res depois dos anúncios ocorri-
dos na semana passada. Só o
grupoHyundai/Caoa está sele-
cionando950trabalhadorespa-

ra o início da produção do utili-
tário-esportivoTucsonnafábri-
cadeAnápolis(GO).ARenault/
Nissantambémestácontratan-
do 600 funcionários para am-
pliar sua produção diária em
São José dos Pinhais (PR) em
quase 40%. A General Motors,
que não renovou o contrato de
1,6 mil funcionários temporá-
rios vencidos no primeiro tri-
mestre,chamou50delesdevol-
ta.AFordtambémacabadeefe-
tivar 40 vagas temporárias.
O início de corte de postos de
trabalhonasmontadoras,apar-
tir de novembro, ocorreu após
22meses seguidos de contrata-
ções. A redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializados
(IPI) deunovoânimoaomerca-
do interno, que este ano deve
bater recorde e atingir a venda
de 3milhões de veículos. ●

VAREJO

Montadorasabrem300vagasemjulho

Indicador de concentração de redes varejistas da Serasa Experian atingiu em 2008 omaior nível em cinco anos

Segundo Anfavea, pela primeira vez em oito meses, indústria automobilística contrata

NÚMEROS

TRABALHO

Depois de arrematar as redes
regionais Varel, Taurus e Ber-
nasconi,aLojasColombochega
àcapitalpaulista.Naquarta-fei-
ra,aredegaúchainauguraapri-
meira loja Colombo Premium
no shopping Anália Franco, na
zonalestedeSãoPaulo.Diferen-
temente das tradicionais lojas
de rua da Colombo, a premium
é voltada para o públicoA eB.
“Nosso objetivo é buscar no-

vos mercados para continuar-
mos competitivos”, diz o dire-
tor de vendas, EduardoColom-
bo. “A cada dia a competição é
maisacirradaeasmargens, ca-
davezmenores.”Alémdepres-
tar bons serviços e ter um bom
atendimento,hojeas redespre-
cisam alcançar volume de ven-
dasuficienteparaobterganhos
de escala e diluir custos fixos.
Nomercadohá50anos,aCo-

lombodácontinuidadeàexpan-
sãoiniciadadesde1999,quando
saiu do Rio Grande do Sul e
abriuasprimeiras lojasno inte-
riordeSãoPaulo.Hoje, tem360
lojas, localizadas, em suamaio-
ria, no Sul (Rio Grande do Sul,
ParanáeSantaCatarina), além
de Minas Gerais, com 3 lojas, e

SãoPaulocom86 lojasespalha-
das pelo interior.
ComrendabrutadeR$1,273

bilhão em 2008 e crescimento
de 4,6% ante 2007, a rede obte-
ve lucro líquido de R$ 103,4 mi-
lhões, um aumento de 52,9%
frentea 2007.Para2009, apre-
visão é crescer 10% as vendas.
Além do shopping Anália

Franco, a Colombo inaugura
em outubro mais uma loja pre-

mium no Shopping Vila Olím-
pia. Ao todo, investiu R$ 5 mi-
lhões nas duas lojas. Para 2010,
osplanos incluemaaberturade
lojas premium no Rio de Janei-
ro, Brasília e Goiânia, e outras
incursões na capital paulista.
Com a expansão dos negó-

cios, grandes redes como a Co-
lombo ganhamescala emuscu-
latura que se traduzem em
maior poder de negociação

com fornecedores. Para fideli-
zaraindamaisoconsumidor,es-
sas redes fecham parcerias
com bancos para aumentar a
oferta de crédito.
“Hoje, nós sofremos concor-

rênciabrutalnasvendasnocar-
tão de crédito, em que as gran-
des redes conseguem vender
em 10 ou 12 vezes pelo preço à
vista”, queixa-se Gilson Bogo,
diretorcomercialdacatarinen-
se Lojas Berlanda.
Em meio à concentração do

mercado,aexpansãodaBerlan-
da, quemdiria, foi facilitadape-
lachegadadoMagazineLuizaa
SantaCatarina.Em2005,oMa-
gazine Luiza comprou a Lojas
Base, com 67 pontos de venda
emSantaCatarina,noParanáe
noRioGrande do Sul.
A venda da Base permitiu a

expansãodaBerlanda,queesta-
va impedida de investir no oes-
te catarinense por causa de um
acordo familiar. Seu proprietá-
rio, Nilso Berlanda, é irmão do
ex-donodaBase,WilsonBerlan-
da. Os dois irmãosmantiveram
um pacto de não concorrência,
que se rompeu com a venda da
Base.● M.R.

FUSÔESEAQUISIÇÕES–OCarrefour, quecomprouoAtacadão, éumdosgigantesdovarejoquecontribuiuparaoaumentodaconcentração

Marcelo Rehder

Aconcentraçãodepodereconô-
mico nas grandes redes de co-
mérciovarejistabrasileiroatin-
giu em 2008 o nível mais alto
desde 2003. A informação é de
umapesquisainéditadaempre-
sa de informações e análises
econômico-financeiras Serasa
Experian.
Numaescalade0a 1, naqual

0 significa igualdade total (to-
das as lojas têmamesmaparti-
cipaçãonomercado), e 1 signifi-
ca concentração total (apenas
um estabelecimento detém to-
doomercado),o indicadoratin-
giu 0,931 no ano passado, ante
0,909 em2007. Em2003, início
dasériehistóricadapesquisa, o
índice era de 0,896.
Para calcular os níveis de

concentração, a Serasa Expe-
rian usou como base dados de
faturamento líquido de 9,8 mil
empresas comerciais, que jun-
tas faturaram R$ 268,9 bilhões
no ano passado.
Asexplicaçõesparaocresci-

mento da concentração recor-
de variam de setor para setor.
Massãoduasasmaisimportan-
tes,ressaltaogerentededeindi-
cadores de mercado da Serasa
Experian, Luiz Rabi. A primei-
ra,sãoosmovimentosdefusões
eaquisiçõesqueacontecempor
decisões estratégicas em cada
setor.Aoutraestá ligadaaoque
ele chama de crédito desigual.

“Adificuldadedospequenos
emédiosvarejistasemoferecer
crédito em condições similares
aosdasgrandesredesosfezper-
dermercadonosúltimosanos”,
explicaRabi.Aprincipal vanta-
gemdosgrandes,segundoele,é
a possibilidade de parcelar o
preçodavendaàvistaematé10
ou12mesessemjuros,pormeio
dousodecartãodaprópria loja,
coisa que os pequenos emédios
nãoconseguemoferecerporfal-
ta de fôlego financeiro
No Brasil, o crescimento da

concorrência e da concentra-
çãoapartirdemeadosdosanos
90 foi violenta. A abertura da
economia e a estabilidade que
seguiram ao Plano Real viabili-
zaramosinvestimentosestran-
geiros no setor de distribuição,
dandopartidaaumamploe ful-
minante processo de fusões e
aquisições, que atingiu inicial-
mente o setor de supermerca-
dos.Grupos estrangeiros como

oportuguêsSonae,o francês
Carrefour e o holandês
Royal Ahold foram às com-
pras nomercado brasileiro.
Nosetordeeletroeletrôni-

cos, oprocesso foi cruel. “Ele
sedeumuitomenosporaqui-
siçõesemuitomaisporfecha-
mento e falência de empre-
sas”,contaoprofessorFacul-
dade de Administração e
Economia da USP e consul-
tor de varejo, Nelson Barri-
zzelli. Mais de 180 empresas
desapareceram, incluindo
grandes redes como a Ara-
puã e a Casa Centro. As que
sobreviveram, no entanto,
emergirammaisfortesepre-
paradasparaadécadaatual.
Para Barrizzelli, o mapa

do varejo brasileiro vai so-
frer nova e profundamodifi-
cação em breve. Por incapa-
cidade de adaptação às no-
vas exigências da competiti-
vidade e às novas regras tri-
butárias, 50% dos pequenos
varejistas vão sumir ou ser
engolidos pelos mais fortes
nos próximos dois a três
anos.
“A informalidade é que

permite ao pequeno concor-
reremcertoníveldeigualda-
de com o grande”, diz o con-
sultor. “A situação começa a
mudar do ponto de vista tri-
butário por dois fenômenos
chamadossubstituiçãotribu-
tária e nota fiscal eletrônica,
e a única maneira do peque-
no sobreviver vai ser por
meio de lucro operacional.”
A tendência nomundo to-

doéparaconcentraçãonose-
tor de eletroeletrônicos. Os
especialistas explicam que
são poucas as empresas que
atuamnesseramo,queexige
margensmuitobaixasegran-
des volumes, que vão obter
escala e sobreviver. Mesmo
empaísescomoosEUA,aon-
de existem poucas empre-
sas, gigantes como a Circuit
City já jogaram a toalha. Se-
gunda maior rede america-
na de lojas de produtos ele-
troeletrônicos,aCircuitCity
foi à falêncianoanopassado.
Hoje no Brasil, as cinco

maiores empresas de super-
mercados têm cerca de 60%
do mercado. Esse porcen-
tual é maior do que as cinco
maioresredesdetêmnosEs-
tadosUnidos,ondeaconcen-
tração está na faixa de 30%.
Na Europa, dependendo do
país, os cincomaiores super-
mercados chegam a ter 70%
oumais domercado.Não é o
caso da Itália, onde até al-
gunsanosatrás,haviaprote-
çãooficialparaopequenova-
rejo. ●

950é o total de operários
que amontadora
Hyundai/Caoa
está recrutandopara
a produção doTucson
na fábrica Anápolis

600 é quanto
amontadora Renault/Nissan está
contratando de funcionários para
ampliar em40%aprodução da
fábrica emSão José dosPinhais

●●●O estudo da Serasa Experian
mostrou umamudança entre a
segunda e a terceira posição no
ranking de concentração em
2007. Supermercados e hiper-
mercados, que estavam classifi-
cados na segunda posição, foram
superados pelo segmento teci-
dos, vestuário e calçados.

Para o gerente de de indicado-
res da Serasa Experian, Luiz Ra-
bi, o aumento da concentração
nesse setor pode ser explicado
pela expansão do “crédito desi-
gual”. A oferta de cartões de cré-

dito, inclusive da própria marca,
e a ampliação dos prazos de pa-
gamento, concedidos pelas gran-
des empresas fizeram o aumento
do seu faturamento anual supe-
rar amédia das demais redes.

O segmento de supermerca-
dos e hipermercados registrou
crescimento considerável de pe-
quenas emédias lojas de bairro
no período, derivado do aumento
da renda e do nível de emprego.
O setor demóveis e eletroeletrô-
nicos é o segmento demaior con-
centração desde 2003. ● M.R.
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Condição desigual
de crédito entre
as lojas ampliou
concentração
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




