
Integração de operações será o
foco do setor de carnes este ano

● O varejo de alimentos encer-
rou 2009 com faturamento de R$
181,2 bilhões e crescimento real,
descontada a inflação, de 8,4%
na comparação com 2008, segun-
do o relatório anual da revista
Supermercado Moderno. Em

igual período, o produto interno
bruto (PIB) do País, a soma de
todas as riquezas, recuou 0,2%.

“O ano de 2009 foi excelente,
com ritmo de crescimento chinês
para o varejo de alimentos”, diz o
coordenador da pesquisa, Valdir
Orsetti. Com base em dados preli-
minares, as vendas deste ano
estão mais aceleradas que em
2009. “A receita do varejo de ali-
mentos cresceu mais de 12% no
primeiro trimestre”, diz ele.

AQUISIÇÃO
Brasfanta compra a
centenária Locomotiva
Por R$ 43 milhões, o grupo Brasfanta,
de São Paulo, comprou o passe da Lo-
comotiva, a centenária fábrica de lo-
nas da Alpargatas. Com faturamento
esperado de R$ 800 milhões em 2010,
o Brasfanta é dirigido pela empresária
de origem taiwanesa Ya Ping Chang,
filha do fundador Chang Sheng Kai, e
tem em seu portfólio empresas como
a FLC Plásticos, vice-líder do merca-
do de laminados e filmes de PVC, a
fábrica de sucos WOW!, em socieda-
de com a King Car Foods, de Taiwan,
e a Gold Nutrition, do setor de alimen-
tos. No passado, o grupo foi dono da
fábrica de fraldas Kenko, vendida para
a Kimberly-Clark em 1996.

EXPORTAÇÃO
Paranaense Angelus vai
reforçar presença lá fora
A empresa paranaense Angelus, espe-
cializada em produtos odontológicos,
planeja multiplicar seu atual fatura-
mento anual por cinco até 2013: de
cerca de R$ 12 milhões no ano passa-
do, a empresa estima chegar a R$ 60
milhões, com a aposta principal no
mercado de próteses de fibra de carbo-
no dos Estados Unidos e Ásia. Segun-
do o fundador da Angelus, o dentista
Roberto Alcântara, os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, esti-
mados em R$ 6 milhões nesse perío-
do, vão garantir a competitividade
nos mercados estrangeiros. A Ange-
lus, sediada em Londrina, no norte do
Estado, tem oito patentes registradas
e 30% de sua produção é exportada.
“Essa participação do mercado exter-
no tende a aumentar em pelo menos

10 pontos porcentuais”, afirma Alcân-
tara.

PIRATARIA
Palmito terá selo
de qualidade
Os produtores de palmito sofrem
com uma praga de difícil controle: os
comerciantes ilegais. Os piratas res-
pondem por 80% do mercado, que
movimenta R$ 1,5 bilhão por ano, e
sobrevivem da venda ilegal, especial-
mente da espécie juçara, em extinção.
Para enfrentar essa realidade, os 20%
dos produtores que trabalham na lega-
lidade resolveram reagir. A partir daí,
surgiu o projeto Palmito Seguro. A
principal bandeira do grupo, formado
por especialistas e acadêmicos, é criar
um selo de qualidade, nos moldes do
da Abic (Associação Brasileira da In-
dústria do Café), que credencia as
marcas vendidas no varejo. A ideia é
de que o selo comece a ser impresso
nas embalagens de palmito até o final
do ano. “Há uma resistência do consu-
midor em comprar palmito, justamen-
te por não saber da sua origem”, diz
Khalil Yepes Hojeije, controlador da
Palmito Floresta, de Juquiá (SP).

LOGÍSTICA
Mammoet-Irga investe de
olho na área energética
Atenta ao reaquecimento do setor de
transportes, principalmente a partir
do segundo semestre deste ano, a
transportadora especializada em car-
gas pesadas e superpesadas Mam-
moet-Irga (Mib), joint venture entre
o grupo brasileiro Irga e a holandesa
Mammoet, adquiriu 48 linhas de eixo
da fabricante francesa Nicolas, num
investimento equivalente a R$ 8 mi-
lhões. O equipamento permite à em-
presa formar o maior veículo de car-
gas em operação na América do Sul,
com capacidade para movimentar
componentes de uma plataforma pe-
trolífera que chegam a 2 mil tonela-
das. Segundo Dasio Silva Júnior, dire-
tor de negócios da Mib, os novos pro-
jetos de expansão da área energética,
como reformas de refinarias e o pré-
sal, devem ser responsáveis por um

aumento de mais 10% no faturamento
da empresa neste ano. Em 2009, a
Mib faturou R$ 160 milhões. “Para
2011, estamos prevendo vendas de R$
250 milhões, o que representa mais de
50% de crescimento em relação ao
ano passado”, afirma Silva Júnior.

TELEFONIA
Estoque de celulares cresce
14,4 milhões em 7 meses
Nos últimos sete meses, as adições
líquidas de telefones celulares (dife-
rença entre as novas linhas habilita-
das e as desativadas) chegaram a 14,4
milhões de linhas no Brasil – mais de
2 milhões a cada 30 dias. A Vivo, que
vem se mantendo na liderança do se-
tor nesse período, encabeça a lista das
empresas que mais cresceram, com
5,5 milhões de aparelhos, seguida pela
Claro, com 4 milhões, e pela TIM,
com 2,9 milhões. Quem menos cres-
ceu foi a Oi, com 1,9 milhão. Em mar-
ço, o País atingiu a marca de 179,1 mi-
lhões de celulares em atividade.

IMÓVEIS
Portugueses investem em
resort na praia de Pipa
O grupo português Béltico vai investir
€ 7 milhões na construção de um re-
sort na praia de Pipa, uma das mais
badaladas do Rio Grande do Norte.
Com inauguração prevista para 2011,
o Resort Praia do Amor contará com
35 bangalôs construídos acima do so-
lo para minimizar o impacto na vege-
tação. Em Portugal, o grupo adminis-
tra o Praia D’El Rey Golf & Beach Re-
sort, nas proximidades de Peniche, no
oeste do país.

RECEITA

EMPREGOS

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

598 mil

R$ 63 bi

clayton.netz@grupoestado.com.br

D epois de investir no Brasil e
na América Latina, o Bolsa
de Mulher, grupo de mídia
digital voltado exclusiva-

mente para o público feminino, prepa-
ra-se para entrar no mercado america-
no, em 2011. Cacife, ela tem. A empre-
sa é controlada pela Ideiasnet, compa-
nhia da área de tecnologia da informa-
ção que conta, entre seus principais
acionistas, com o empresário Eike Ba-
tista, do grupo EBX, e gerou receitas
líquidas de R$ 840 milhões em 2009.

O Bolsa de Mulher está de olho nas
10 milhões de internautas hispânicas
que vivem nos EUA. A empresa já tem
um escritório instalado em Nova York
para traçar as estratégias para fincar
os pés em solo americano. “Vamos en-
trar nos Estados Unidos com um novo
produto ou por meio da aquisição de
uma empresa local”, diz Andiara Pet-
terle, CEO do Bolsa de Mulher.

A aposta nas mulheres vem do po-
tencial de consumo desse público. Se-
gundo pesquisa da consultoria Bos-
ton Consulting Group, o mercado fe-
minino movimenta US$ 23 trilhões no
mundo, volume três vezes maior que

as economias da China e Índia juntas.
“O mercado feminino ainda é muito
mal aproveitado pelas empresas”, diz
Andiara. Sua empresa, que contava
com 150 mil leitoras em 2006, no pri-
meiro ano de funcionamento, hoje
tem 12,2 milhões de seguidoras e de-
tém 25% do market share no segmen-
to feminino online. “Isso é oito vezes
maior que o número de assinantes de
revistas femininas no País e o dobro
dos clientes de TVs a cabo”, diz.

O Bolsa de Mulher tem em seu por-
tfólio 16 sites, que oferecem conteú-
dos ligados à moda, gastronomia, ma-
ternidade, astrologia, finanças pes-
soais, espiritualidade, bem-estar e
saúde, entre outros temas – além de
serviços como cursos gratuitos, redes
sociais, comércio eletrônico e pesqui-
sas. Para atender as leitoras latinas, a
empresa oferece a versão Bolsa de Mu-
jer, que atende internautas argenti-
nas, chilenas e mexicanas.

O Bolsa de Mulher faturou R$ 14
milhões no ano passado e espera do-
brar esse valor este ano. “Vamos fazer
aquisições e criar novos produtos es-
te ano”, diz Andiara.

Varejo de alimentos
cresceu 8,4%
no ano passado

Supermercados começam a ‘encolher’ no País
Pesquisa mostra que número de atacarejos e lojas de vizinhança, menores que os hipermercados e supermercados tradicionais, cresce em ritmo acelerado

Márcia De Chiara

O tamanho das lojas do varejo de
alimentos no Brasil está enco-
lhendo, revertendo uma tendên-
cia de crescimento acelerado de
pontos de venda gigantescos
que predominava desde a déca-
da de 80, na época da inflação
galopante.

Nos últimos dois anos, en-
quanto o número de lojas meno-
res, que incluem o modelo de vi-
zinhança e o atacarejo (formato
que mistura o atacado com o va-
rejo), deu um salto, o volume de
lojas maiores, como os hipermer-
cados e supermercados, teve um
crescimento inexpressivo ou até
diminuiu, revela o Relatório
Anual da revista Supermercado
Moderno. As lojas de atacarejo
são, em média, 25% menores que
os hipermercados. A área de ven-
das das lojas de vizinhança é 46%
a dos supermercados.

Segundo a pesquisa, que está
na 39.ª edição e é uma espécie de
radiografia do varejo de alimen-
tos, de 2007 para 2009, o núme-
ro de lojas de vizinhança cresceu
134% – de 333 para 779 unidades.
O número de lojas de atacarejo
também mais que dobrou: eram
90 unidades em 2007 e soma-
vam 197 no fim de 2009.

Em contrapartida, houve re-
tração no número de lojas de su-
permercados, de 1,5% em dois

anos, e a quantidade de lojas de
hipermercados aumentou ape-
nas 8% nesse período.

A pesquisa mostra que essa
tendência é clara quando se ava-
lia as três gigantes do varejo de
supermercados: Carrefour, Pão
de Açúcar e Walmart. O tama-
nho médio das lojas dessas três

companhias diminuiu 6,4% em
dois anos, levando-se em conta
todos os formatos de lojas.

Na análise do coordenador da
pesquisa, Valdir Orsetti, a mu-
dança de perfil do varejo de ali-
mentos, de grandes para peque-
nas lojas, é fruto da vários fato-
res combinados. O primeiro de-

les é ascensão social das classes
de menor poder aquisitivo para
os estratos mais abastados.
“Com crédito e renda, o consu-
midor quer fazer as compras per-
to de casa e gastar o tempo livre
para o lazer”, explica. Além dis-
so, a estabilidade da moeda chan-
celou as compras mais frequen-

tes e em menor volume, pois os
preços não mudam do dia para
noite como ocorria na época da
hiperinflação.

Por último, ele acrescenta que
uma fatia significativa da popula-
ção está envelhecendo. Por ra-
zões físicas, esses consumidores
não têm disposição de percorrer

grandes lojas quando vão às com-
pras e optam pelas lojas meno-
res, próximas de suas residên-
cias.

De acordo com a pesquisa, as
lojas de vizinhança e os atacare-
jos estão presentes praticamen-
te em todo o País, com forte con-
centração nas regiões Sudeste,
Norte e Nordeste. O Sudeste reú-
ne quase a metade (49%) das lo-
jas de atacarejo, e o Norte e Nor-
deste, 24%. No caso das lojas de
vizinhança, o Sudeste responde
por 60% delas, e o Norte e Nor-
deste, por 37%.

Impacto. “A mudança no perfil
do varejo vai mexer com as gran-
des indústrias”, alerta Orsetti. O
primeiro impacto será sentido
nas negociações. Até agora, co-
mo o modelo predominante era
de grande lojas, as indústrias es-
tavam acostumadas a fazer gran-
des negociações que abasteciam
todos os formatos. A partir de
agora, terão de negociar com um
número maior de compradores.

Outro impacto da mudança de-
ve ser sentido na logística, pois
abastecer uma loja menor é mui-
to diferente de suprir uma gran-
de. “As lojas menores pratica-
mente não têm estoque e condi-
ções de expor tanto itens. Por is-
so, a indústria terá de se reade-
quar, reduzindo a quantidade de
produtos”, diz Orsetti.

Mulher é oportunidade
para empresa digital

FILIPE ARAUJO/AE – 9/7/2009

foi o quanto 1.643 marcas de
franquias faturaram no País em
2009, de acordo com a ABF,
a entidade do setor.

será o número de trabalhadores
terceirizados em empresas
prestadoras de serviços de
telecomunicações no final de 2010,
segundo o Sinstal, o sindicato
nacional do setor.

WILTON JUNIOR/AE

Tatiana Freitas

A recuperação da demanda exter-
na forma um cenário mais oti-
mista para as indústrias de car-
nes em 2010, com perspectiva de
aumento de receita e melhora
nas condições de liquidez, com

as empresas captando recursos
por meio de emissão de dívida
ou ações. Depois da forte onda
de fusões e aquisições verificada
no setor, a expectativa é de um
ano mais tranquilo para o proces-
so de consolidação, com as maio-
res empresas focadas na integra-

ção de suas operações com as in-
corporadas e na consequente
captura de sinergias. Isso pode
resultar em melhora na classifi-
cação de risco, na avaliação é da
agência de classificação de risco
Moody’s, que divulgou relatório
sobre o setor.

“As companhias estão com fo-
co em integrar as operações que
compraram durante a crise, o
que configura tendência de que-
da na alavancagem de algumas

delas”, diz o analista Soummo
Mukherjee, da Moody’s. No ano
passado, Perdigão e Sadia anun-
ciaram uma fusão e criaram a
BRF-Brasil Foods. A JBS Friboi
uniu suas operações ao frigorífi-
co Bertin e adquiriu a processa-
dora de frango americana Pil-
grim’s Pride. Já a Marfrig Alimen-
tos comprou a Seara.

Entre as companhias avalia-
das pela Moody’s – BRF, JBS,
Marfrig, Minerva e Independên-

cia –, a companhia resultante da
fusão entre Sadia e Perdigão tem
o maior rating: Ba1, com perspec-
tiva estável. Segundo Mukher-
jee, o fato de a empresa ter, em
comparação com seus pares, o
maior porcentual da receita pro-
veniente de produtos com mar-
ca e valor agregado, que ofere-
cem melhores e margens mais es-
táveis, faz a diferença.

“Embora a alavancagem seja
uma maneira rápida de se fazer

uma análise de crédito, a
Moody's não tem foco nesse indi-
cador na sua avaliação. A gera-
ção de caixa das operações é
mais importante”, disse.

No caso da BRF, ressalta o ana-
lista, o fluxo de caixa operacio-
nal é, historicamente, sempre po-
sitivo. E a atuação com o consu-
midor final, com marcas fortes e
produtos de alto valor agregado,
seria a principal responsável por
esse desempenho.

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br
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Formato. Loja do Atacadão, atacarejo do grupo Carrefour

Conquista. Depois de se dar bem no Brasil, Andiara mira os EUA
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