
www.revistadistribuicao.com.br   mar 2010   20

entrevista

a aposta na retomada econômica, depois do abalo financeiro mundial 
no ano passado, faz com que o cenário para as empresas varejistas 
que atuam no Brasil seja de prosperidade. É o que acreditam as três 

maiores varejistas, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart, que anun-
ciaram investimentos recordes. Até o final de 2012, o GPA investirá 5 bilhões 
de reais em 300 novas lojas, enquanto o Carrefour aportará 2,5 bilhões até 
2011 – em um número não divulgado de abertura de lojas – e o Walmart in-
vestirá 2,2 bilhões em até 110 novos estabelecimentos somente em 2010.  São 
apostas apresentadas em um cenário de estabilidade econômica e diante de 
um aumento crescente do nível de renda do brasileiro, os quais farão com que 
o mercado de consumo se aqueça ainda mais nos próximos anos. É nisso em 
que também acredita Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo de Estudos do 
Varejo da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing. “Só é preciso 
tomar cuidado para também criar oportunidades para os pequenos e médios, a 
fim de que não haja uma concentração excessiva, o que não é bom.”

Quais são as perspectivas para  
o varejo neste ano?

Excelentes. Desde o fim do ano passado, percebe-
mos uma forte movimentação das principais em-
presas varejistas no rumo da expansão. O Grupo 
Pão de Açúcar anunciou que investirá 5 bilhões de 
reais nos próximos anos. O Carrefour e o Walmart 
também farão volumosos investimentos. Para este 
ano, tem-se a expectativa de que serão abertas 300 
lojas somente entre os líderes. Uma está aceleran-
do mais, outras menos, mas a expansão promete 
ser vigorosa. Isso sem considerar os pequenos e 
médios que seguirão pelo mesmo caminho. 

nos últimos anos, a grande aposta que o 
varejo está fazendo é no nordeste. 

É uma região muito grande no que se refere ao ta-
manho de sua população, mas seu poder de com-
pra deixava a desejar, pois a renda da população 
nordestina sempre foi muito baixa. Porém, graças 
às políticas sociais, ao desenvolvimento e ao PAC 
(Plano de Aceleração do Crescimento), o Nordes-
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te e o Norte estão reagindo, o desemprego diminui 
e a renda aumenta, o que é bom para o varejo. 

como ficam as aquisições?
Ainda vai haver muita aquisição, mas essas em-
presas estão capitalizadas e devem se expandir 
organicamente. O varejo, de modo geral, vai 
crescer muito organicamente. Essa é a força do 
mercado brasileiro. Só é preciso tomar cuidado 
para não deixar de criar oportunidades para os 
pequenos e médios, a fim de que não ocorra uma 
concentração excessiva. A concentração no va-
rejo de alimentos aumentou rapidamente e os 
três líderes somam mais de 50% do faturamento 
de todo o setor. Essa parcela deve corresponder 
a 2% ou até 2,5% do PIB. 

Qual é a saída para as empresas médias?
Elas deverão ter acesso a capitais para poderem finan-
ciar a sua expansão. Não é saudável para o mercado 
e nem para a sociedade a concentração excessiva. 
O Brasil é uma economia emergente. É diferente de 
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alguns países da Europa, que, apesar de desenvolvi-
dos, têm populações menores, onde a concentração 
é muito elevada, maior que 60%, podendo chegar a 
80%. Isso, para as nossas características, não é reco-
mendável. 

e os rumores de que o walmart deverá 
comprar a operação do carrefour?

A principal motivação da compra da Casas Bahia 
pelo Grupo Pão de Açúcar foi a possibilidade de 
o Walmart comprar o Carrefour. Se isso aconte-
cer agora, o Walmart encontrará uma empresa 
do seu tamanho, e por isso se ele comprar o Car-
refour, a empresa resultante ainda será um pou-
co menor do que aquela que resultou da união 
do Pão de Açúcar com a Casas Bahia. O GPA 
fez a lição de casa, ocupou um tamanho inve-
jável para o mercado nacional e deverá crescer 
mais organicamente. É lógico que ninguém vai 
dispensar uma oportunidade, principalmente no 
aspecto regional. Nele se encontram as grandes 
oportunidades.

em quais regiões?
No interior de Minas Gerais e na Região Sul do 
País, em Santa Catarina.

como os regionais podem se defender  
da concorrência dos grandes?

Eles precisam acentuar a sua liderança local, satu-
rar o mercado a ponto de torná-lo desinteressante, 
e também precisam esboçar alguma expansão, mas 
sempre a partir da estratégia da concentração, ou 
seja, a de crescer em torno deles mesmos. Testarem  
outras cidades e alguns Estados mais próximos. É di-
fícil pensar nacionalmente. O normal é o líder regional 
assumir a liderança, conviver com os líderes nacionais 
e manter sua liderança. O líder nacional dificilmente 
consegue reverter o posicionamento. Ele se mantém 
para conservar sua presença.

Há espaço para mais um grande  
player no brasil?

Sim. No mês passado, o Target, grande varejista 
americano, anunciou planos de expansão para fora 
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dos EUA. Entre suas opções, está a América Lati-
na. Se ele decidir vir para a América Latina, o Bra-
sil é um grande candidato. Podemos ter a qualquer 
momento a entrada de um novo player.  

a costco [atacadista de autosserviço] já 
ameaçou entrar aqui outras vezes.

É, é isso. E pode ser que entre por meio de uma 
aquisição, o que tornaria mais fácil essa operação. 
Mas também existem alguns outros players da pró-
pria América do Sul, principalmente do Chile, que 
têm algumas operações interessantes em material 
de construção e farmácia. Por outro lado, quan-
do nos voltamos para empresas da Europa e dos 
EUA, vemos que lá as condições são diferentes 
porque eles são muito grandes. Para eles, inves-
tir no Brasil não seria tão difícil porque lá fora as 
condições de investimento estão muito ruins. En-
tretanto, há dinheiro lá fora e é provável que eles 
venham para cá.

e a internacionalização das empresas 
brasileiras, como no caso de angola? 
[Fontes de mercado garantem que o Grupo 
Pão de açúcar estaria se preparando para 
instalar uma operação nesse país, depois 
que o tenda atacado chegou lá.]

É um mercado muito pequeno. É mais interessante 
investir no mercado interno. Para algumas redes, 
poderíamos pensar em sua expansão regional na 
América do Sul a fim de aproveitarem esse mo-
mento favorável ao Brasil, expandindo-se em ou-
tros países, aprendendo com isso e se preparando 
mais para frente para uma expansão maior, para 
outro continente. 

seria um caminho inverso.
Isso. É o que a gente viu acontecer nas últimas 
décadas. O Brasil sempre foi alvo de internaciona-
lização, e agora nós queremos levar as empresas 
do Brasil para fora. É muito mais interessante você 
exportar modelos brasileiros porque exporta capi-
tal e conhecimento brasileiros, e traz para cá, de 
volta, parte dos resultados conquistados lá fora. 

como está o varejo brasileiro  
no contexto mundial?

O Brasil desperta interesse. O varejo brasileiro 
tem algumas limitações, em parte presentes nele, 
e em parte no mercado. Com relação ao merca-
do, faltam opções de produtos, pois temos uma 
produção no limite. Se você quiser desenvolver 
outros fornecedores em determinadas categorias, 
você não conseguirá, porque eles estão nas mãos 
de poucos fabricantes. 

isso provoca uma igualdade de presença  
de produtos no Pdv?

Claro. Fora do Brasil, a quantidade é maior e a pre-
sença de produtos é superior à que temos aqui. Nos 
supermercados, a qualidade da mão de obra é inferior 
à que vemos lá fora. Vemos profissionais de alto nível 
lá fora, e eles contribuem para tarefas muito simples, 
como a exposição de produtos, e presenciamos lá al-
gumas situações mais avançadas do que aqui. 

Quais são os principais desafios e as 
perspectivas para as empresas varejistas?

Aproveitar a oportunidade de expansão que é a 
de abrir 100 lojas em um ano. Onde se vai arru-
mar mão de obra, como ficará o escritório central, 
como ficará a questão logística e o custo de cons-
trução? Vão surgir muitos gargalos. Mas o Brasil é 

sempre fomos alvo de 
internacionalização. agora 
é preciso levar as empresas 
brasileiras para fora  
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assim, fica estrangulado durante décadas e depois 
sai correndo para tirar o atraso. Esse é o principal 
desafio a vencer. Realizar os planos de expansão 
que foram anunciados. 

como fica o consumidor nesse cenário?
Ele precisa diferenciar aqueles que apenas crescem 
quantitativamente daqueles que crescem qualitati-
vamente, ou seja, pode ser que eu não tenha tan-
tas lojas quanto o meu concorrente, mas eu atendo 
melhor. Eu investi em outras formas de expansão, 
ou seja, uma expansão de serviços a favor do con-
sumidor. Investi em pesquisa e numa série de ou-
tras coisas, marketing, visando entender melhor o 
consumidor e, a partir daí, voltar a ele na forma de 
serviços, atendimento, qualidade, etc. e tal. 

ele perceberá isso e fará suas escolhas.
Estaremos diante de situações como esta: em-
presas que vão crescer muito, mas não vão saber 
agregar valor ao consumidor, e outras que talvez 

não cresçam tanto, mas vão se preocupar com 
transferência de valor para os consumidores, vi-
sando um relacionamento de longo prazo. E esse 
é o caminho do sucesso.

o que o consumidor busca?
Inovação, percepção de valor, qualidade no atendi-
mento, sortimento do produto e preços competitivos. 
Busca a loja que se preocupa com ele, que o conside-
ra na hora de tomar decisões. Antes de apresentar 
alguma grande novidade, ele leva em consideração a 
opinião, o perfil e as características de comportamen-
to desse consumidor. O consumidor quer ser avalia-
do de acordo com a maneira pela qual se comporta 
na loja, e não pelo tanto que gasta e pelo seu poder 
aquisitivo. Quer ter seu comportamento refletido ao 
longo da loja, do layout e da exposição. 

o varejo está preparado para atender  
o consumidor?

Aos poucos, ele vem se preparando. A gente espera 
que o varejo aumente as situações de relacionamento 
no ponto de venda. Transformar o ponto de venda 
em um ponto de relacionamento. Com a chegada da 
comunicação interativa, isso deverá ter importância 
decisiva, pois eu tenho de colocar a gôndola conver-
sando com o cliente a fim de proporcionar informa-
ções que vão ao encontro dos interesses dele. 

como você analisa o mercado de consumo  
no brasil?

O melhor dos mundos. Temos, somente na classe C, 
uma população maior que a da Alemanha. Há espa-
ço para essa classe crescer e aumentar a sua renda. 
Qualquer empresa que vier oferecer produtos de 
consumo para uma parcela da população como essa 
realizará o seu sonho dourado. Em outros países, o 
mercado de consumo saturou, não tem mais. Mas 
aqui, do dia para a noite, surge uma Alemanha.

as oportunidades para as empresas 
varejistas aparecem de que maneira?

A inovação é inevitável e inexorável. Alguns for-
matos varejistas estão esgotados. Por mais que se 
venda, a rentabilidade é baixa. Isso pede uma reci-
clagem e uma renovação, e isso significa inovação. 
Essa renovação deve ser basear em resultados e 
em satisfação do consumidor. Ela não é só estéti-
ca. O varejo precisa fazer a reciclagem em diversos 
formatos para passar a obter esse resultado. Com 
ele, o varejo pode se expandir. Não dá para expan-
dir modelos de baixa rentabilidade. n

o mercado de consumo  
no País é o sonho dourado 
para qualquer empresa 
que queira oferecer  
os seus produtos

“

 

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 206, p. 20-24, mar. 2010.
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