
Ciclos de consolidação se repetem ao longo do tempo 
Carla Jimenez 
 
Com lucros menores e concentração também de fornecedores, a vida das empresas tornou-se 
complexa 
 
Um estudo do economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
mostrava, há nove anos, quedas 25 maiores varejistas que haviam dominado o mercado 
brasileiro entre os anos de 1965 e 2000, restavam apenas três. Casa José Silva, Mesbla e 
Mappin. As três também saíram do mercado, o que mostra que o setor varejista está sempre 
em movimento. 
 
"Todas viveram um apogeu e depois foram compradas ou tiveram sua falência decretada", 
lembra Solimeo. Mappin e Mesbla, que tiveram o polêmico Ricardo Mansur à sua frente, foram, 
por muito tempo, um dos pontos mais nobres do varejo em São Paulo. "O varejo de trinta 
anos atrás também vivenciou a ascensão e queda de grandes redes", completa. 
 
Nomes famosos como Casas Pirani e Hermes Macedo, ou Tonelux e Eletroradiobraz, foram 
incorporadas em movimentos de fusões e aquisições que se mantiveram ao longo da história. 
"Os desafios se tornam cada vez maiores - ao longo do tempo houve também a concentração 
dos fornecedores, o que tornou complexa a vida do varejo", lembra Solimeo. "As margens de 
lucro historicamente vêm se reduzindo, bem como o ganho financeiro. É por isso que o ganho 
de escala tornou-se preponderante." 
 
No caso específico da união entre Pão de Açúcar e Casas Bahia, havia uma conjunção de 
fatores que favoreceram a união, avalia Solimeo desde a saída de um dos irmãos Klein da 
sociedade, até a necessidade de garantir escala para a operação do Ponto Frio, nas mãos do 
Pão de Açúcar. "A bola estava no gol", observa. 
 
Pauta para a indústria 
 
A força dos grandes players no varejo do século XXI pode trazer, ainda, um papel fundamental 
para pautar positiva ou negativamente a indústria brasileira, acredita o professor da UFRJ, 
David Kupfer. "O outro lado da história é que tudo isso abre margem para uma tentativa de 
criar condições para que esse fortalecimento do varejo possa fortalecer ao mesmo tempo a 
nossa indústria", diz ele. 
 
Isso porque, à medida que o setor se consolida, pode usar esse poder para esmagar 
fornecedores "basta colocar o teto do preço chinês" ou, seja, forçar a indústria a vender com 
margens muito baixas, ou alternativamente, ser cabeça de um sistema de supply chain, como 
estava acontecendo antes da crise. 
 
"Era assim no setor de móveis. O grande varejo acionava empresas locais para confeccionar 
sob medida. Por isso esse grande varejo tem o poder de organização que pode ser usado a 
favor da indústria brasileira, e não contra", diz ele. 
 
Seria uma alternativa interessante, a seu ver, para fortalecer ainda mais a ação da indústria a 
favor do mercado interno, num momento em que as exportações caem. 
 
Trata-se de um momento único, uma vez que o varejo sempre foi pautado pela indústria, e 
não o contrário, diz Eugênio Foganholo, da Mixxer Consultoria. A busca de equilíbrio nessa 
equação, explica, é o norte da relação entre os dois lados. 
 

 
 
"Processo de concentração é inevitável" 
David Kupfer 
 



 
 
David Kupfer acompanha de perto os movimentos do setor varejista. Para ele, a formação de 
redes cada vez maiores é uma tendência consolidada estimulada pela necessidade de haver 
cada vez mais ganhos de escala. 
 
O setor de varejo brasileiro está passando por um processo de concentração? Por 
quê? 
 
Este é um processo um tanto inevitável. Estamos falando de um setor que passará 
permanentemente por ondas de concentração, pela necessidade de aumento de eficiência e 
aumento de capacidade de negociação. O varejo permite este grande esquema. O porte 
favorece o esquema de captação de fornecedores. 
 
Qual o motivo de isso estar acontecendo agora? 
 
De um modo geral, assistimos o crescimento das escalas em todas as áreas de consumo. É o 
que chamamos de efeito China. O varejo tenta se consolidar para ganhar capacidade, para 
poder operar em um mundo em que escalas de produção estão crescendo e estão cada vez 
maiores. E a capacidade de negociação precisa crescer de forma equivalente. 
 
Há limite de tamanho para estabelecer um bom negócio? 
 
Eu entendo que os limites estão sendo alargados pela tecnologia da informação, pelo 
desenvolvimento de sistemas de gestão, que permitem que empresas funcionem justamente 
nessas escalas muito grandes. E, particularmente, do comércio virtual. As empresas físicas 
estavam com defasagem em relação às lojas virtuais, em termos de tecnologias. As escalas 
vão continuar avançando. 
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