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O setor de supermercados mu-
dou. Lojas de eletroeletrônicos,
drogarias, postos de gasolina e até
mesmo shoppings vêm alavan-
cando os resultados de redes tra-
dicionais em alimentos. A edição
do 33º ranking da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras) deixa claro esse novo per-
fil. O Grupo Pão de Açúcar recu-
perou a liderança com a aquisição
das lojas de eletroeletrônicos
Ponto Frio, no ano passado, que
inseriu R$ 2,9 bilhões em seu fa-
turamento anual, totalizando
R$ 26,2 bilhões. Desse valor, a
atacadista Assai foi responsável
por vendas brutas de R$ 2,2 bi-
lhões. E se consideradas as vendas
da Casas Bahia, o resultado che-
garia a pelo menos R$ 40 bilhões.

O Carrefour ficou em segundo
lugar com movimento de R$ 25,6
bilhões, uma diferença pequena
em relação à líder, de R$ 600 mi-
lhões. Parte do resultado veio das
vendas do Atacadão. A compra
da rede de atacado pelo Carre-
four em 2007 foi um dos prin-
cipais passos dessa mudança
no setor. Na ocasião, o Carre-
four elevou seu faturamento
de R$ 12,5 bilhões em 2006,
para R$ 19,3 bilhões no ano
seguinte. Na época estimava-
se que a rede de atacado teria
um faturamento de pouco
mais de R$ 5 bilhões. Esse re-
sultado nunca foi confirmado,
uma vez que o Atacadão há tem-
pos não participa do ranking da
Associação Brasileira de Ataca-
do (Abad), e o Carrefour optou
por não informar estes dados à
entidade. O Pão de Açúcar
também não divulga dados do
Assai para a Abad.

Não são só as duas gigantes
que apostam na diversificação de
negócios. A maior parte das redes
trabalha no comércio eletrônico,
cuja grande parcela das vendas
está baseada nas linhas de ele-

Novos negócios
mudam perfil do
varejo de alimentos
Aquisição do Ponto Frio levou o Pão de Açúcar de volta à
liderança no ranking da associação de supermercados

troeletrônicos. Farmácias tam-
bém são comuns. O Walmart
conta com uma rede de atacado,
a Maxxi, além de pilotos de ou-
tros serviços que são tradicionais
nos Estados Unidos, como as clí-
nicas médicas. A Zaffari, quarta
maior do ranking, tem inclusive
um shopping. E vale lembrar que
a rede Pão de Açúcar promete di-
versificar ainda mais os negócios.

A entrada dos novos segmen-
tos nos resultados foi devida-
mente negociada pela entidade
juntamente às demais redes de
supermercados. Porém, o
ranking terá esta configuração
apenas neste ano. No final do
mês, a Abras deve divulgar uma
prévia do que será o ranking da
entidade em 2010, já dividido pe-
los novos canais que impactam
nas vendas dos supermercados,
como alimentos, eletros, droga-
rias, postos de gasolina.

Com este cenário, a maior va-
rejista de alimentos só deverá ser
conhecida no ano que vem. Eu-
gênio Foganholo, diretor da
Mixxer, consultoria especializada
em varejo, acredita que o primei-
ro colocado em alimentos será o
Walmart. “Se compararmos ape-
nas as redes de alimentos de cada
grupo, o crescimento do Walmart
é mais expressivo”, afirma o con-
sultor considerando a receita di-
vulgada nos anos de 2008 e 2009.
Segundo ele, a rede Pão de Açú-
car cresceu 11,88%, o Carrefour
14,03% e o Walmart 16,36%.
Essa comparação exclui os nú-
meros do Ponto Frio.

Novos negócios
Para Foganholo, novas mudanças
devem ocorrer nos próximos
anos. O Atacadão por exemplo
deve ultrapassar o faturamento
do hipermercado Carrefour até
2011. Apesar do grupo não divul-
gar os resultados anuais separa-
damente, o consultor afirma que
os próprios fornecedores já estão
faturando um volume de pedidos
semelhantes para os formatos su-
permercado e atacado. ■

América Latina
Vendas em lojas abertas há pelo
menos um ano subiram 11% na
América do Sul; e 5,3% na Ásia

A rede Casino Guichard-Perra-
chon, maior proprietária de su-
permercados da França, infor-
mou que as vendas do primeiro
trimestre subiram 5,6%, impul-
sionadas por ganhos na América
Latina e Ásia. O grupo informa

que a receita aumentou para €
6,61 bilhões, ante € 6,26 bilhões
no mesmo período do ano ante-
rior. O resultado superou as ex-
pectativas de mercado, que
eram de € 6,55 bilhões. Parte do
bom desempenho é creditada às
operações da América Latina e
da Ásia. As vendas em lojas
abertas há pelo menos um ano
subiram 11% na América do Sul;

Rede Pão de Açúcar assume liderança
no setor de supermercados

Drogarias, postos
de gasolina e
comércio eletrônico
são alguns dos
investimentos que
ganham maior
espaço nas redes
de supermercados
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Grupo Pão de Açúcar (SP)
Carrefour (SP)
Walmart (SP)
Gbarbosa (SE)
Zaffari (RS)
Prezunic (RJ)
Irmãos Bretas (MG)
DMA Distribuidora (MG)
Irmãos Muffato (PR)
Angeloni (SC)
Condor (PR)
COOP (SP)
Sonda (SP)
Y. Yamada (PA)
Guga Alimentos (MG)
Líder (PA)
Carvalho e Fernandes (PI)
Savegnago Supermercados (SP)
Supermercado Zona Sul (RJ)
Supermercados Bahamas (MG)

26,2
25,6
19,8
2,5
2,1
2,1
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2

0,913
0,887
0,854
0,695

FATURAMENTO
(EM R$ BILHÕES)

Fonte: Abras 

CONSUMIDOR

Portabilidade dos planos
de saúde completa um ano
Ontem fez um ano que clientes de planos de saúde ganharam o direito
de mudar de operadora sem a necessidade de cumprir outro período de
carência na nova empresa. A Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), entidade responsável pela fiscalização do setor, ainda não fechou
os números deste primeiro aniversário da portabilidade. Dados até janeiro
mostram que, dos 7 milhões de consumidores, só 1.074 trocaram de plano.

SUPERMERCADOS

Carrefour: vendas sobem 5,5%
no mundo e 40,5% no Brasil
O Carrefour superou as expectativas com uma alta de 5,5% das vendas
no primeiro trimestre. As vendas totalizaram € 23,9 bilhões de euros,
ante os € 22,7 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.
Os números superaram as projeções de analistas. No Brasil,
as vendas aumentaram em 40,5% para 2,7 bilhões de euros,
em comparação com € 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2009.

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 26.
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