
Ganho de escala norteia as fusões na rede varejista 
Carla Jimenez 
 
O poder de negociação junto à indústria torna-se cada vez mais importante para combater 
lucros menores e o efeito China 
 
Em 1999, o varejo teve um papel importante no controle da inflação no Brasil em meio à crise 
cambial, vivida por conta da quebra da Argentina em janeiro daquele ano. Na ocasião, 
supermercados se recusaram a repassar o custo da desvalorização do real - que passou de R$ 
1,20 em relação ao dólar, para mais de R$ 2, no mês de março aos produtos na gôndola. 
 
De fato, a inflação ficou controlada naquele ano em torno de 8% e o país conseguiu superar a 
fase aguda da crise. "Esse controle de preços não foi 'altruísmo' do varejo, mas a 
administração de um contexto de concorrência grande pelo lado dos fornecedores, e de renda 
deprimida por parte dos consumidores", lembra o professor Nelson Barrizzelli, da Universidade 
de São Paulo (USP), especializado em varejo. Altruísmo ou não, o fato é que o varejo, naquele 
momento, mostrou que o jogo de forças com a indústria passava por um reequilíbrio. 
 
De 2000 em diante, as fusões e aquisições se aceleraram no setor de supermercados e 
mostraram que as companhias trabalhavam para ganhar músculos e principalmente escala 
num segmenta com margens de lucro cada vez menores. "A busca pelo poder de barganha 
para pressionar a indústria é um fenômeno mundial, porque o varejo percebeu que só teria 
condições melhores caso se tornasse mais forte que seus fornecedores", explica Barrizzelli. 
 
A mesma lógica vale para o varejo de bens duráveis, explicam especialistas. A fusão das Casas 
Bahia com o Grupo Pão de Açúcar, na semana passada, seguiu um ciclo de consolidação no 
setor que se vê às voltas com a necessidade contínua de ganhar escala. "Há um movimento de 
crescimento das escalas em todas as áreas de consumo, que é um efeito China escalas 
chinesas nas precificação das mercadorias mundo afora - mais ainda no caso de bens duráveis 
de consumo", explica David Kupfer, professor da UFRJ e coordenador do grupo de indústria do 
Instituto de Economia. "O varejo olha em perspectiva o que vai ser comprado da China nos 
próximos anos - eletrodomésticos, eletroportáteis, linha branca", completa Kupfer. Eis por que 
a necessidade de ganhar poder de negociação se torna tão premente no momento, entende o 
professor. 
 
O receio de que o jogo de forças acabe se tornando desigual com o varejo dando as cartas 
para a indústria, por exemplo não tem razão de ser, avalia Eugênio Foganholo, consultor da 
Mixxer, especializada em varejo. "Há sempre um limite a ser respeitado, e um não pode viver 
sem o outro", diz ele.  
 

 
 
Estabilidade da moeda em 1994 mudou relação entre lojas e indústria 
Carla Jimenez 
 
A estabilidade da moeda, em 1994, teve um papel fundamental na relação de forças entre o 
varejo e a indústria no país, observa o consultor Eugênio Foganholo, da Mixxer Consultoria. Foi 
nesse momento que os custos das cadeias de valor ficaram claras, não mais escondidas atrás 
dos custos inflacionários que sustentaram a economia por décadas. Foi nesse período também 
que grandes cadeias de eletrodomésticos quebraram, como Arapuã, G. Aronson, 
 
Mappin e Mesbla. "Naquele momento, a relação com os fornecedores ficou mais nítida", explica 
Foganholo. A estabilidade atraiu também grandes grupos de varejo, que entraram no mercado 
a partir dali, como foi o caso do Walmart, do francês Casino, em sociedade com o Grupo Pão 
de Açúcar, e do Carrefour, ampliando sua participação em nível nacional. O que se seguiu 
desde então foi a necessidade de profissionalização das grandes empresas do setor, a exemplo 
do que ocorreu igualmente no exterior, lembra o professor Nelson Barrizelli. A concentração na 
área de supermercados também foi um fantasma que assustou o mercado quando algumas 
fusões aconteceram. O ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no 



entanto, mostra que os principais players não detêm mais do que 14% do mercado, como é o 
caso do Carrefour. Os cinco maiores, entretanto, respondem por 40,7% do setor como um 
todo. 
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