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Com a compra das Casas Bahia, grupo aumenta poder
de negociação com fabricantes de eletrodomésticos

Fusõesfazemnúmero
deaçõesnoCadesubir

Márcia De Chiara

A união das redes varejistas
Ponto Frio, Casas Bahia e Ex-
tra Eletro vai dificultar a vida
dos fabricantes de geladeiras,
máquinasde lavareTVs, entre
outros eletrodomésticos e ele-
trônicos.Anova gigante do va-
rejo,quenascecomfaturamen-
to de R$ 18,5 bilhões e 1.015 lo-
jas, alémdasvendasonline,de-
verá negociar emmédia meta-
dedosvolumesproduzidospor
grandes fabricantes, como
Whirlpool, Electrolux, Sam-
sung, LG e Philips.

Segundocálculosdeexecuti-
vos de indústrias e especialis-
tas do mercado varejista ouvi-
dospeloEstado, aparticipação
da nova gigante do varejo nas
vendas da produção desses fa-
bricantes poderá oscilar entre
40%e60%, dependendoda em-
presa. O presidente do conse-
lhodoProgramadeAdministra-
ção de Varejo (Provar) da Fun-
dação Instituto de Administra-
ção(FIA),ClaudioFelisoni,con-
sidera esse cálculo razoável, le-
vando-se emconta que sóna ci-
dade deSãoPaulo asCasasBa-
hia, antes da fusão, detinham
56%das vendas ao consumidor
de eletrodomésticos e 61% das
de eletroeletrônicos.

O poder que amegaloja terá
nas negociações com a indús-

tria é nítido para o presidente
do Conselho de Administração
danova rede varejista,Michael
Klein. “Juntos teremos um po-
dermaior diante da indústria”,
afirmounasexta-feira,durante
oanúnciodonegócio.Emsegui-
da ele fez uma ponderação,
acrescentando que o desconto
obtido nos preços da indústria
será repassado ao consumidor.

Na sexta-feira, a apreensão
dos fabricantes, surpresos com
anotícia da criaçãodeumaem-
presagiganteemplenacerimô-
niadeinauguraçãodaSuperCa-
sasBahia, emSãoPaulo, era vi-
sível. “Esse é o tipo de notícia
queagenteprecisarespirarfun-
do e morder a língua antes de

falar alguma coisa”, disse um
executivo da indústria, presen-
te à festa de inauguração.

Outro executivo da indús-
tria abordado pelo Estado na
festa disse que a notícia da
uniãodasduasempresaserano-
tícia velha. Ele confundiu o no-
vo negócio com a compra do
Ponto Frio pelo Pão deAçúcar,

fechada em junho.Mas quando
entendeuquesetratavadeuma
novaaquisição,semostrouper-
plexo.

“A indústriavai seajoelhar”,
afirmou outro dirigente do se-
tor,apreensivocomanovacon-
dição dos fabricantes.

PREÇOS
O deslocamento do equilíbrio
de forças nas negociações de
preçosda indústriaparaovare-
jonãoéummovimentorecente.
Comafortetendênciadefusões
dos últimos anos, o comércio fi-
coumaispoderosonahorade ir
às compras, invertendo uma
equação que antes era favorá-
vel ao setor produtivo.

No caso das Casas Bahia, a
situação era ainda mais pecu-
liar. Segundo especialistas em
varejo, a empresa tem pesados
custos de operação, cerca de
6% acima damédia das empre-
sas do setor.

Paramanter a sua rentabili-
dade,aindasegundoosespecia-
listas, a empresa pressionava
os fornecedores para cortar
preços.Comanovacompanhia,
que terá compras centraliza-
das, a perspectiva deve ser de
generalização dessa prática.

Alémdessaquestãoestrutu-
ral que tornava a negociação
mais tensa, asCasasBahiacon-
tavam commais um ingredien-

te a seu favor. Saul Klein, filho
do fundador das Casas Bahia,
SamuelKlein, e quehádoisme-
ses vendeu a sua participação
na empresa para o irmão Mi-
chael Klein, era o responsável
pelas compras da rede.

De acordo com fontes do
mercado, ele desempenhava

naempresaasuafunçãodefor-
ma admirável. Com a saída de
Saul da empresa, substituído
pelo executivo Roberto Ful-
cherberguer, a indústria sen-
tiu-se aliviada.

“É que Saul era o dono da
companhia e seu poder de fogo
eramaior na horade fechar ne-

gócio”, disse uma fonte ligada à
indústria.Ele contouque, certa
vez, Saul deixou de comprar
produtos de um grande fabri-
cante durante um ano.

Para executivos do setor,
Fulcherberguer, apesar de
bom gestor, não teria a mesma
autonomia do antecessor. ●

Marcel Solimeo
AssociaçãoComercial
“Cabe a órgãos comooCade
fiscalizar se há abusos”

AntônioCarlos Borges
Fecomércio
“O impacto para as pequenas e
médias empresas é grande e
pode significar o fimde um
empreendimento”

PãodeAçúcartem
50%domercado
degrandesmarcas

Paula Pacheco

Arotina de trabalho noCon-
selho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) é um
dos sinais de como o Brasil
tem seguido a tendência
mundial de concentração
das empresas. O julgamento
dosatosdeconcentração,co-
mo são chamados, têm au-
mentado no órgão ligado ao
MinistériodaJustiça.Emja-
neiro foram 12 casos, em ou-
tubro se chegou a 32. De ja-
neiro a outubro foram400.

O alto custo do crédito, o
excesso de endividamento e
a queda no consumo colabo-
rarampara aumentar a lista
de empresas disponíveis pa-
ra aquisição ao longo de
2009. Na outra ponta, há
companhias com fôlego fi-
nanceiroembuscadeecono-
mia de escala para se tornar
competitivas globalmente.

Esse cenário tem feito
comqueascompanhias,pas-
sadaa ressacadacrise, reto-
memos planos de aquisição.

O volume financeiro en-
volvido em fusões e aquisi-
çõesnoterceirotrimestresu-
perou o do ano passado. Se-
gundo dados da Associação
Nacional dos Bancos de In-
vestimento(Anbid),noperío-
do,houve55operaçõesdefu-
são/aquisição,comummovi-
mentodeR$102,3bilhões,en-
quantonomesmoperíodode
2008, foram 77 negócios,
num total de R$ 79 bilhões.
Com o negócio entre Pão de
Açúcar e Casas Bahia os nú-
meros da Anbid devem ter
uma significativamudança.

Foi nesse ambiente aque-
cidoqueadireçãodamexica-
naMabeanunciouemjulhoa
compradaconcorrenteBSH
(dona das marcas Continen-
tal e Bosch) e passou a ser
donadeumquartodomerca-
do de linha branca noBrasil.
OmesmoclimamotivouAbí-

lio Diniz a arrematar em junho
o Ponto Frio. Também foi o ca-
minhoseguidopelaPerdigãoao
comprar emmaio a endividada
Sadia para se tornar a maior
empresa de alimentos do País.

Emmarço, outro negócio de
peso envolveu a Cosan, maior
grupo sucroalcooleiro do Bra-
sil, detentoradamarcaDaBar-
ra, e a NovAmérica, dona da
União – as duasmarcas de açú-
carmais consumidas noPaís.

Há um ano, o Brasil viu um
negóciobilionárionosetorfinan-
ceiro, quealçouo ItaúUnibanco
ao20ºlugarentreasinstituições
financeiras do mundo. Em abril
de 2008, no setor de telefonia, a
Oi arrematouaBrasil Telecom.

No escritório Demarest Ad-
vogados, um dos principais do
País, há cerca de 15 operações
simultâneas de fusões e aquisi-
ções.SegundooadvogadoPau-
loRocha,especializadonaárea,
aos poucos se chega ao mesmo
nível do primeiro semestre de
2008. “Pode ser como no caso
daBrahma e daAntarctica, em
quesebuscavaganharpesopa-
radisputaromercadomundial,
ouporproblemasefetivamente
financeiros, como se viu com a
Sadia e a Perdigão”, diz.

Sócio do Moreau Advoga-
dos, Pierre Moreau, especialis-
ta emdireito concorrencial, diz
que as fusões e aquisições são
umfenômenoquecomeçounos
anos 80 com o início do movi-

mento de livre trânsito de capi-
tais. “Issomudou aperspectiva
do que era um mercado real-
mente relevante. A base de ne-
gócio passou a ser muito mais
ampla.Aconsequênciaéqueho-
je, quando se fala em fusão e
aquisição, não dá para olhar
apenasparaomercadointerno,
mas tambémo internacional.”

Quandoosgrandesnegócios
são anunciados, é costumeiro
entreosempresáriosprometer
benefícios ao consumidor. Mas
nemsempresepassadodiscur-
soàprática.Paraoeconomista-
chefe daAssociaçãoComercial
deSãoPaulo,MarcelSolimeo,o
risco da concentração pode ser
amenizado com as importa-
ções, dependendo do caso, que
facilitam a regulação de um
mercado monopolizado. Mas
ele lembra que o que se espera
degrandesnegócioséqueaeco-
nomia de escala seja repassada
ao consumidor. “Ou se tira o lu-
crodo corte de custos oudoau-
mento da pressão sobre forne-
cedores. Cabe a órgãos como o
Cade fiscalizar se há abusos.”

Uma das formas de fiscali-
zarépormeiodosórgãosdede-
fesa do consumidor. Roberto
Pfeiffer, diretor executivo do
Procon-SP, lembraqueemtese
o consumidor deveria ganhar
com as megacorporações, que
conseguem melhores preços
com fornecedores. “Mas pode
acontecerdesimplesmenteem-
bolsarem esse lucro ou até au-
mentarem os preços por falta
de concorrência”.

Antônio Carlos Borges, eco-
nomista e diretor executivo da
Federação do Comércio do Es-
tado de São Paulo (Fecomér-
cio), écontraaconcentraçãode
mercado. “O impacto para as
pequenas e médias empresas é
grande e pode significar o fim
de um empreendimento.” Ape-
sar do avanço das megacorpo-
rações, as PMEs ainda são res-
ponsáveis pelamaior parte dos
empregos criados no País. ●
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Fabricantes estão
apreensivos com a
sua nova condição
nas negociações
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