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Consolidação muda  
mapa do varejo em 2010
Em todo o País, redes repensam modelo para fazer frente à competitividade mais acirrada
Welliton Moraes*

O varejo brasileiro se tornou 
uma caixinha de surpresas de-
pois que o Grupo Pão de Açúcar 
assumiu sua pretensão de se 
tornar a primeira rede de varejo 
de fato nacional, com a aquisição 
do Ponto Frio e das Casas Bahia 
no segundo semestre do ano 
passado. Após o espanto inicial 
e depois de digerida parte das 
mudanças mais aparentes provo-
cadas no jogo de forças do setor, 
acredita-se que a movimentação 
mais intensa agora esteja ocor-
rendo nos bastidores. 

Especialistas consideram 
que Walmart e Carrefour este-
jam preparando novas ofensi-
vas para fazer frente à tacada 
de mestre de Abílio Diniz. O 
empresário também estaria 
refinando suas estratégias para 
outras investidas. Redes como 
Insinuante (baiana), Ricardo 
Eletro (mineira), Y.Yamada (pa-
raense), Colombo (gaúcha) e 
Novo Mundo (goiana) — que 
dominam os mercados onde ope-
ram — estariam na mira. Estas, 
por sua vez, também têm bala na 
agulha para fazer suas próprias 
aquisições e manter sua compe-
titividade. Na retaguarda dessa 
movimentação, os varejistas de 
menor porte estão investindo 
para aumentar a visibilidade e 
se tornarem compras atraentes. 
Todo esse movimento revela que 
o mercado está repensando seu 
modelo de negócios.

Ainda neste primeiro se-
mestre, espera-se que novas 
compras, parcerias e associações 
sejam anunciadas não só entre 
empresas nacionais, mas tam-

Pestana, do Pão de Açúcar, reforça disposição da 
empresa para crescer, seja pela abertura de lojas 
ou por aquisições

Barros, da Propeg e porta-voz da Insinuante, 
garante que a rede é compradora

bém com players estrangeiros, 
tendo em vista os bons indica-
dores da economia brasileira, 
resultado da expansão da renda 
do consumidor. 

O primeiro sinal de que essa 
movimentação vai de fato ocor-
rer foi dado por Pão de Açúcar 
e Walmart. O primeiro lançou 
um plano de investimento de 
R$ 5 bilhões para os próximos 
três anos e o segundo pretende 
investir R$ 2,2 bilhões em cres-
cimento orgânico. Antes mesmo 
de acabar o primeiro mês do ano, 
o Grupo Pão de Açúcar mostrou 
que sua disposição em crescer 
continua aguçada. O CCO Enéas 
Pestana anunciou que a empresa 
vai aplicar os investimentos prin-
cipalmente na expansão física da 
área de vendas, que subirá em 
média 9%, e na ampliação das 
operações da empresa em postos 
de gasolina e drogaria. 

Esse valor é 70% superior 
ao aplicado no triênio anterior. 
“Nosso plano é abrir unidades 
inclusive fora das nossas ban-
deiras”, acrescenta o executivo, 
que não descarta aquisições 
nessa e em outras áreas. “Se 
tiver aderência estratégica, for 
rentável, tiver potencialidade de 
crescimento, proporcionar ga-
nho de escala e estiver disposta 
a negociar, pode ser do interesse 
da empresa”, disparou Pestana, 
lembrando que os recursos a 
serem empregados em novas 
compras não estão incluídos nos 
R$ 5 bilhões. 

Bala na agulha
Além disso, o executivo afir-

ma que o nível do en-
dividamento do Grupo 
Pão de Açúcar está 
baixo e que a compa-
nhia pode utilizar até 
uma vez o Ebitda (lu-
cro antes de descon-
tados impostos, juros, 
depreciação e amor-
tização) em possíveis 
aquisições. “Quando 
fizemos a associação 
com as Casas Bahia 
esse percentual era de 
0,5%. Ou seja, temos o 
dobro de margem para 
esse tipo de expan-
são”, garante. 

Em 2009, o fatu-
ramento do grupo 
foi  de R$ 26,2 bi-

E-commerce decisivo

A mudança do mapa do varejo 
nacional e a ordenação de um novo 
jogo de forças entre os players 
do setor também passarão pelo 
crivo digital, principalmente do 
e-commerce. Embora as vendas 
online representem apenas cerca 
de 3% do faturamento total do se-
tor, segundo dados da consultoria 
e-bit, os índices de crescimento 
são elevados e a tendência é de 
que permaneçam assim. No ano 
passado beirou os 30% e, segun-
do o diretor geral da consultoria, 
Pedro Guasti, o desempenho 
deverá ser similar neste ano. “As 
vendas poderão atingir R$ 13 
bilhões, ante os R$ 10,5 bilhões 
registrados em 2009”, prevê. 
Nos Estados Unidos, o comércio 
eletrônico movimenta perto de 
US$ 140 bilhões.

O papel a ser desempenhado 
pelo e-commerce, explica o exe-
cutivo, será decisivo na definição 
da concorrência, até porque esse 
é um espaço de negócios que 
mesmo os grandes players ainda 
não dominam. Ele aponta que as 
Casas Bahia começaram a vender 
pela internet no ano passado e o 
Walmart, em 2006. O Carrefour 
programa a entrada nessa área 

para fevereiro deste ano. 
Guasti prevê que, na medida 

em que as resistências do con-
sumidor brasileiro forem sendo 
quebradas e houver mais confiança 
na segurança das transações, o co-
mércio eletrônico deverá avançar 
mais rapidamente, o que vai abrir 
espaço para que lojas com atuação 
regional ampliem seus raios de 
ação. Mas para isso acontecer ele 
observa ser preciso investir em 
publicidade para tornar a marca 
conhecida no mercado onde a rede 
não tem loja física, em estoque, em 
variedades de produtos, em pro-

fissionais especializados, em 
tecnologia e em distribuição.

Alessandro Gil, diretor 
de marketing da Ikeda e-
commerce, empresa especiali-
zada em comércio eletrônico, 
sublinha que esse é um seg-
mento concentrado na Região 
Sudeste, que reúne 70% dos 
negócios. “Mas a tendência é 
de descentralização na pro-
porção que as redes regionais 
começarem a investir mais 
no e-commerce, o que ainda 
acontece pontualmente”, ar-
gumenta o executivo, citando 

a Eletroshopping e as Lojas 
MM como exemplos de em-
presas que têm direcionado 
recursos relevantes para 
essa área.

Entre os cuidados apon-
tados na migração da plata-
forma física para a virtual, Gil 
destaca a percepção de que 
são operações distintas e que 
exigem expertises igualmente 
diferentes, além de construir 
um modelo que não canibalize 
o outro. Reforça que a origem 
familiar da maioria das redes 
de varejo do País, independen-
temente de seu porte, é outro 

complicador. “A profissio-
nalização de algumas delas 
ainda está no começo, o 
que configura mais um 
obstáculo para convencer 
os donos da importância 
do meio digital na susten-
tação de seus negócios e 
de como uma ponta ajuda 
a outra”, adverte.

Um dos cases de maior 
sucesso recente do uso 
estratégico do e-com-
merce como porta de 
entrada de uma rede em 
outro mercado, recorda 
Gil, é o Magazine Luiza. 
“A empresa investiu forte no 
e-commerce, tornou-se refe-
rência nessa área e depois fez 
inaugurações simultâneas de 
unidades em diversas cidades, 
até em São Paulo”, afirma.

As Lojas Colombo também 
têm investido no comércio 
eletrônico, segundo informa 
Alfredo Fedrizzi, diretor da 
Escala, agência de publicidade 
da rede. “Em seis anos essa 
área já responde por 16% das 
vendas totais e tem dado re-
sultados acima dos esperados 
em praças onde a Colombo 

não tem loja física, como o Rio de 
Janeiro”, afirma. 

Fedrizzi acredita que, com o 
aumento da importância da inter-
net nas vendas comerciais, será 
preciso expandir ainda mais os ca-
nais de publicidade para atingir os 
diversos públicos. Ele lembra que 
o Pão de Açúcar não tem investido 
grandes cifras no mercado do Sul, 
o que dá ainda mais tranquilidade 
aos players locais. De fato, Enéas 
Pestana, CCO do grupo de Abílio 
Diniz, informou que o mercado do 
Sul do País é mais difícil de operar 
e que, por enquanto, os planos 
para a região são mais tímidos.
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Gil, da Ikeda, lista as diferenças entre 
lojas físicas e virtuais

lhões, incluindo as vendas 
consolidadas do Ponto Frio a 
partir de julho. Sem essa inclu-
são, a empresa faturou R$ 23  
bilhões, o que equivale a um 
crescimento de 12% sobre o 
exercício anterior.

Dito isso, Pestana considera 
que a rede Insinuante, hoje a 
terceira maior do País, seria 
uma excelente aquisição para 
o grupo, principalmente por 
sua capilaridade no Nordeste, 
mas assegurou não haver nada 
de concreto sendo conversado 
entre as duas empresas. Das 300 
lojas que o Pão de Açúcar pre-
tende abrir no próximo triênio, 
cem delas serão inauguradas 
neste ano, com predomínio das 
bandeiras Assai e Extra Super-
mercados. A maioria delas tam-
bém será instalada no Nordeste 
e no Centro-Oeste. “A razão 
dessa decisão é objetiva: o cres-
cimento econômico das classes 

C e D, principalmente no 
Nordeste”, enfatiza.

Caça e caçador
Nesse clima de caça 

e caçador, a Insinuante 
está mais para compra-
dora do que para ser com-
prada, segundo ressalta 
Fernando Barros, presi-
dente da Propeg, agência 
da rede baiana, ao ser 
perguntado sobre o inte-
resse do Pão de Açúcar 
em adquirir a empresa. 

“A Insinuante é uma 
empresa  jovem (50 
anos), que tem sucessão 
e que vem registrando 
crescimento consistente. 
No ano passado fatura-
mos perto de R$ 2 bilhões, com 
incremento de 39%, e em 2010 
a meta é ampliar essa cifra para 
mais de R$ 2,5 bilhões”, assegu-
ra o executivo, que também é 

porta-voz do anunciante. Barros 
prevê que neste ano a consolida-
ção do varejo vai aumentar em 
volume, até por conta da briga 
pela posição no ranking. 
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E-commerce decisivo

A mudança do mapa do varejo 
nacional e a ordenação de um novo 
jogo de forças entre os players 
do setor também passarão pelo 
crivo digital, principalmente do 
e-commerce. Embora as vendas 
online representem apenas cerca 
de 3% do faturamento total do se-
tor, segundo dados da consultoria 
e-bit, os índices de crescimento 
são elevados e a tendência é de 
que permaneçam assim. No ano 
passado beirou os 30% e, segun-
do o diretor geral da consultoria, 
Pedro Guasti, o desempenho 
deverá ser similar neste ano. “As 
vendas poderão atingir R$ 13 
bilhões, ante os R$ 10,5 bilhões 
registrados em 2009”, prevê. 
Nos Estados Unidos, o comércio 
eletrônico movimenta perto de 
US$ 140 bilhões.

O papel a ser desempenhado 
pelo e-commerce, explica o exe-
cutivo, será decisivo na definição 
da concorrência, até porque esse 
é um espaço de negócios que 
mesmo os grandes players ainda 
não dominam. Ele aponta que as 
Casas Bahia começaram a vender 
pela internet no ano passado e o 
Walmart, em 2006. O Carrefour 
programa a entrada nessa área 

para fevereiro deste ano. 
Guasti prevê que, na medida 

em que as resistências do con-
sumidor brasileiro forem sendo 
quebradas e houver mais confiança 
na segurança das transações, o co-
mércio eletrônico deverá avançar 
mais rapidamente, o que vai abrir 
espaço para que lojas com atuação 
regional ampliem seus raios de 
ação. Mas para isso acontecer ele 
observa ser preciso investir em 
publicidade para tornar a marca 
conhecida no mercado onde a rede 
não tem loja física, em estoque, em 
variedades de produtos, em pro-

fissionais especializados, em 
tecnologia e em distribuição.

Alessandro Gil, diretor 
de marketing da Ikeda e-
commerce, empresa especiali-
zada em comércio eletrônico, 
sublinha que esse é um seg-
mento concentrado na Região 
Sudeste, que reúne 70% dos 
negócios. “Mas a tendência é 
de descentralização na pro-
porção que as redes regionais 
começarem a investir mais 
no e-commerce, o que ainda 
acontece pontualmente”, ar-
gumenta o executivo, citando 

a Eletroshopping e as Lojas 
MM como exemplos de em-
presas que têm direcionado 
recursos relevantes para 
essa área.

Entre os cuidados apon-
tados na migração da plata-
forma física para a virtual, Gil 
destaca a percepção de que 
são operações distintas e que 
exigem expertises igualmente 
diferentes, além de construir 
um modelo que não canibalize 
o outro. Reforça que a origem 
familiar da maioria das redes 
de varejo do País, independen-
temente de seu porte, é outro 

complicador. “A profissio-
nalização de algumas delas 
ainda está no começo, o 
que configura mais um 
obstáculo para convencer 
os donos da importância 
do meio digital na susten-
tação de seus negócios e 
de como uma ponta ajuda 
a outra”, adverte.

Um dos cases de maior 
sucesso recente do uso 
estratégico do e-com-
merce como porta de 
entrada de uma rede em 
outro mercado, recorda 
Gil, é o Magazine Luiza. 
“A empresa investiu forte no 
e-commerce, tornou-se refe-
rência nessa área e depois fez 
inaugurações simultâneas de 
unidades em diversas cidades, 
até em São Paulo”, afirma.

As Lojas Colombo também 
têm investido no comércio 
eletrônico, segundo informa 
Alfredo Fedrizzi, diretor da 
Escala, agência de publicidade 
da rede. “Em seis anos essa 
área já responde por 16% das 
vendas totais e tem dado re-
sultados acima dos esperados 
em praças onde a Colombo 

não tem loja física, como o Rio de 
Janeiro”, afirma. 

Fedrizzi acredita que, com o 
aumento da importância da inter-
net nas vendas comerciais, será 
preciso expandir ainda mais os ca-
nais de publicidade para atingir os 
diversos públicos. Ele lembra que 
o Pão de Açúcar não tem investido 
grandes cifras no mercado do Sul, 
o que dá ainda mais tranquilidade 
aos players locais. De fato, Enéas 
Pestana, CCO do grupo de Abílio 
Diniz, informou que o mercado do 
Sul do País é mais difícil de operar 
e que, por enquanto, os planos 
para a região são mais tímidos.

Fedrizzi, da Escala, lembra que a concorrência 
no Sul se dá mais entre os players locais

Mas o presidente da Propeg 
antevê que a publicidade será 
o maior diferencial do varejo, 
que, segundo ele, é um ramo 
comoditizado. “Os produtos e 
as condições de pagamento são 
praticamente as mesmas. O que 
fará a diferença nesse clima de 
maior competitividade será o 
posicionamento de marca e a 
sua capacidade de ser simpática 
e eficiente”, explica.

Nordeste em alta
O foco do Walmart é o consu-

midor de baixa renda. A intenção 
é abrir entre 100 e 110 lojas no 
País, com atenção especial para 
as classes C, D e E — mais da 
metade será das unidades Todo-
Dia e MaxxiAtacado, bandeiras 
voltadas para o consumo popu-
lar. Para o projeto de expansão 
em 2010, a rede irá investir R$ 
2,2 bilhões. “É o maior investi-
mento do Walmart fora dos Es-
tados Unidos”, destacou Héctor 
Núñez, presidente do Walmart 
Brasil. O valor é aproximada-
mente 40% superior ao que foi 
aplicado em 2009. 

Assim como o Pão de Açú-
car, o Walmart dará uma aten-
ção especial ao mercado nor-
destino. De acordo com Núñez, 
quase 50% dos negócios do 
Walmart estão concentrados 
na região. O grupo também 
aposta no Sul (duas lojas foram 
abertas neste ano). 

O presidente do Walmart 
Brasil lembrou ainda que a rede 

assumiu o compromisso com o 
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va em agosto de 2008 de abrir de 
80 a 90 lojas em 2009. “Abrimos 
91”, disse, reforçando que a meta 
foi cumprida. Sobre aquisições, 
ele foi direto: “Estamos abertos 
para estudar propostas”. Mas 
não respondeu se está sondando 
empresas para adquirir.

Depois de o Pão de Açúcar 
e o Walmart saírem na frente, o 
Carrefour resolveu anunciar seus 
planos de investimento para este 
ano. A operação brasileira da rede 
francesa vai investir R$ 2,5 bilhões 
até 2011. O recurso será destinado 
ao crescimento orgânico, princi-
palmente, e terá foco na região 
Norte, onde a empresa inaugura 
um novo Centro de Distribuição 
(CD) ainda no primeiro trimestre, 
e também no Nordeste. 

Em 2009, o Carrefour Brasil 
inaugurou 11 unidades Ataca-
dão, dois hipermercados Carre-
four e dez lojas Carrefour Bairro, 
resultado da compra de parte 
das lojas da rede Gimenes, loca-
lizadas no interior de São Paulo. 
Além disso, investiu na expansão 
da sua rede de serviços, com a 
abertura de cinco unidades de 
drogaria, 28 de serviços digitais e 
uma loja Carrefour Express.

Cautela
Thiago Bausch, diretor de 

marketing das Lojas Colombo, 
explica que a rede de eletrodo-
mésticos, que é de origem gaú-
cha e já expandiu sua operação 

para Paraná, Santa Catarina e 
interior e capital de São Paulo, 
optou por uma expansão mais 
cautelosa, focada principalmen-
te em modelos mais sofisticados. 
Em São Paulo, a Colombo está 
presente nos shoppings Anália 
Franco e Vila Olímpia. 

“A nossa estratégia é ampliar 
a rentabilidade da operação sem 
a abertura de um número grande 
de unidades nem com aquisições 
de maior porte. Fizemos isso em 
2008”, argumenta o executivo, 
para quem a alta pulverização 
do varejo brasileiro, aliado a essa 
nova ordem econômica, configu-
ra um cenário apropriado para 
que ocorram associações entre 
players de vários tamanhos.

Atento à movimentação de 
mercado, o executivo adverte 
que o poder de barganha da 
empresa criada a partir da aqui-
sição do Ponto Frio e das Casas 
Bahia pelo Pão de Açúcar foi 
turbinado, o que pode resultar 
em queda de preço ao consumi-
dor final, mas, em contrapartida, 
alerta que se não houver concor-
rência esse benefício pode não 
ser transferido. “O governo, em 
alguma medida, precisa moni-
torar todo esse movimento.” A 
Colombo, quinta rede de varejo 
do País, faturou no ano passado 
R$ 1,7 bilhão, valor 7% acima 
do observado em 2008. Para 
2010, a expectativa é faturar 
até 15% a mais.

Cross channel
O e-commerce é outra va-

riável que ganha peso nesse 
processo de consolidação. Sem 
revelar detalhes operacionais e 
de investimento, o Grupo Pão 
de Açúcar está preparando 
o lançamento de uma mega-
pontocom, que vai reunir o 
comércio eletrônico de Pão de 
Açúcar, Casas Bahia, Ponto Frio 
e Extra. Pestana assinala que a 
operação irá começar assim que 
o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) der 
seu parecer sobre a associação 

com as Casas Bahia. 
“A espera também vale para 

os fornecedores, entre eles as 
agências de publicidade. No 
próximo trimestre nada deverá 
ser mudado”, comenta o execu-
tivo, ao informar que a intenção 
é também abrir o capital dessa 
nova pontocom. O plano de 
investimento ainda deverá pri-
vilegiar a expansão das lojas de 
vizinhança, como Extra Fácil. 
A marca Compre Bem está na 
berlinda e pode ser, aos poucos, 
substituída pelo Extra Super-

Raio X dos maiores varejistas

Rede Faturamento 
2009 (R$)

Número 
de lojas Estados em que atua

Investimento 
publicitário 

(milhões/08)***
Agência

Pão de 
Açúcar* 26,2 bilhões 1.200  SC, PR, SP, RJ, MG, ES, GO, MS, MT, BA, RN, AL, 

SE, PE, PB, CE e PI e DF 127.326 PA 
Publicidade

Carrefour 22,47 
bilhões** 551 AM, CE,RN,PB,PE, SE,BA, GO, TO, MS,MT, MG, 

SP, RJ, ES, PR, RS e DF 97.212 F/Nazca

Walmart 17 bilhões 434 AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN,SE,ES, GO, MS, 
MG, RJ, SP, PR. RS, SC e DF 32.589 Africa

Casas Bahia 13,9 bilhões** 509 SP, RJ, MG, ES, MT, MS, SC, PR, BA, GO e DF 1.212.221 Y&R

Lojas 
Americanas 9,5 bilhões** 473 AM, PA,RO, MA, PI, CE, RN, SE, PB, PB, BA, GO,  

MT, MS,SP, RJ, MG, ES, PR,SC, RS e DF 20.300 Talent

Magazine 
Luiza 3,8 bilhões 455 SP, MG, PR, MS, GO,RS e SC 45.678 Etco Ogilvy

Ricardo 
Eletro 2,1 bilhões 280 MG, RJ, ES,SP,BA SE, AL, PE, GO e DF 98.121 Pro Brasil

Insinuante 2 bilhões 300 AL, BA. CE, ES, MA, PB, PE, PI, RN, SE e RJ 149.176 Propeg

Lojas 
Colombo 1,3 bilhão 342 RS, SC, PR, SP e MG 31.507 Escala

*as operações do Pão de Açúcar e das Casas Bahia ainda não foram consolidadas oficialmente
**valores referentes a 2008. As empresas não informaram o faturamento de 2009
***segundo ranking Agências & Anunciantes do Meio & Mensagem/maio de 2009

Ribeiro, da Ricardo Eletro, ressalta a importância do 
e-commerce para o processo de consolidação
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mercado, o que já aconteceu em 
alguns mercados.

De acordo com Marcelo Ri-
beiro, diretor da Eletro.com, 
braço de e-commerce da Ricardo 
Eletro, essa fase de consolidação 
deve valorizar as plataformas de 
venda pela internet das redes de 
varejo nas futuras negociações. 
Segundo o executivo, o comércio 
eletrônico está dando mostras 
cada vez mais acentuadas da 
sua capacidade de expandir os 
pontos de contato da marca, 
além de rentabilizar a operação. 
O executivo concorda que o 
e-commerce prepara o terreno 
para a instalação de lojas físicas 
e ainda sinaliza a direção que o 
plano de expansão poderá seguir 
a partir do monitoramento do 
comércio eletrônico.

Ribeiro lembra que, desde o 
ano passado, a Eletro.com vem 
sendo transformada em uma uni-
dade de negócios independente. 

Anteriormente, a operação era 
uma extensão da loja física e 
tentava reproduzir na internet 
o modelo do varejo tradicional. 
“Apenas para ter ideia do que 
essa mudança representa, ins-
talamos em Contagem (MG) um 
centro de distribuição exclusivo 
para a operação eletrônica, que 
começou com 10 mil itens em 
seu portfólio, contra 2 mil da loja 
física. E até o fim deste semestre 
esse número deve atingir 20 mil 
itens. Além do que, o volume 
comercializado triplicou em um 

ano e deverá avançar mais 100% 
até junho”, prevê Ribeiro. 

Ele considera que o mo-
delo cross channel, em que as 
lojas física e virtual conversam 
constantemente, ainda é aca-
nhado, mas deve crescer muito 
rapidamente. “Acredito que nas 
aquisições que estão em curso 
o comércio eletrônico tenha um 
peso significativo”, afirma. Ele 
assinala que as implicações que 
virão a partir da criação de uma 
rede nacional de varejo serão 
descortinadas ao longo do ano. 
Mas ressalta que a formalização 
do setor, resultante da substitui-
ção tributária implantada pelo 
governo, que transferiu quase 
70% da cobrança dos impos-
tos do varejo para a indústria, 
está melhorando as relações 
mercadológicas e deve alçar o 
setor ao nível mais elevado de 
competitividade.

*colaborou Lena Castellón
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