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varejo está pegando fogo. A compra do Ponto Frio pelo 
grupo Pão de Açúcar, em meados de 2009, reacendeu o 
processo de consolidação por qual o setor passa. Só em 
junho deste ano três negociações sacudiram o mercado. 
A baiana Insinuante e mineira Ricardo Eletro, que já 
tinham se unido na Máquina de Vendas no início de 
2010, chamaram a City Lar, do Mato Grosso, para reforçar 
a sociedade. A Lojas Americanas anunciou que negocia 
a compra da carioca Casa & Vídeo, e Drogaria São Paulo 
comprou o Drogão, tirando a liderança nacional da 
Pague Menos. Sem contar a rede de Abilio Diniz, que 
concluiu, no início de julho, a fusão de Ponto Frio com 
Casas Bahia iniciada em dezembro do ano passado. 

Um ponto é unânime no setor: os gigantes do 
varejo que se formam aumentam a pressão em relação 
aos fornecedores. Mas se os fabricantes de produtos 
essenciais para negócio desses varejistas, como, por 
exemplo, de eletroeletrônicos, torcem o nariz para a nova 
realidade, os fornecedores de itens que complementam 
as atividades do comércio estão tirando algum proveito 
da situação. É o caso da Paletrans, de empilhadeiras. 
Em 2007, a empresa fornecia transpaletes manuais 
ao Grupo Pão de Açúcar. No mesmo ano, a varejista 
comprou o Assaí e a Paletrans estendeu o fornecimento 
do produto para a rede de atacarejo. 

“Nós também fornecíamos empilhadeiras retráteis 
ao Assaí, as quais passamos a vender para o Grupo Pão 
de Açúcar”, diz Patricia Medrado, gerente de contas da 
Paletrans. “As fusões normalmente realizam mudanças 
internas. Elas permitem que a gente ganhe espaço para 
divulgar nossos produtos, que até então poderiam 
ser desconhecidos”, afi rma. Mas a gerente reconhece 
que as fusões aumentam o poder dos varejistas. 
“É natural que quando o poder de compra 
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aumenta, a barganha siga no mesmo sentido, porém, 
diretamente, não sentimos esse impacto”, diz. 

Ricardo Carlotto, diretor de vendas para a indústria 
de varejo, atacado e logística da SAP, especializada 
em software de gestão, também vê oportunidades nas 
fusões, mas reconhece que ganhar um novo contrato 
não é um processo simples. A empresa já atendia o Pão 
de Açúcar e o Ponto Frio quando as duas empresas se 
uniram. “Juntas, as companhias analisam as condições 
dos dois contratos e conseguem brigar pela melhor 
opção”, diz. E se por um lado os clientes fi cam mais 
fortes juntos, a SAP cria a oportunidade de vender novos 
serviços. “Temos um serviço que ajuda na unifi cação da 
plataforma tecnológica dessas empresas.” 

Agora que o Ponto Frio e Casas Bahia formaram 
a Nova Casas Bahia, Carlotto quer lutar pelo novo 
cliente. “O natural seria, no curto prazo, a Nova Casas 
Bahia manter o sistema de logística da Casas Bahia. 
E quanto aos sistemas de retaguarda como, por 
exemplo, o fi nanceiro, prevaleceriam os do Pão de 

Açúcar”, imagina Carlotto. “Mesmo atendendo o Pão 
de Açúcar, sabemos que não é tão fácil assim ganhar 
a Casas Bahia.” Para o executivo a consolidação do 
varejo é uma tendência e, assim como já aconteceu 
em outros países, os fabricantes e fornecedores vão 
encontrar um caminho para sobreviver a essa nova 
realidade. “O nível de concentração do varejo brasileiro 
em comparação a países como Estados Unidos ou 
Inglaterra ainda é muito baixo”, diz Carlotto.

Levantamento da PricewaterhouseCoopers mostra 
que de janeiro a maio deste ano foram anunciadas 
303 negociações entre aquisições e fusões, número 
43% superior na comparação com o mesmo período 
do ano anterior. O varejo ocupa uma posição de 
destaque nessa contagem. O setor está entre os oito 
que mais participaram das negociações, somando 16 
transações no período.   

A Plastrom, especialista em produtos relacionados 
à segurança das lojas, como etiquetas antifurto, atende 
80% dos grandes varejistas. Gilberto Vasconcelos, 
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diretor da companhia, sabe que o poder de negociação 
de seus clientes aumenta a cada dia, mas ele prefere 
se apegar à necessidade de profissionalização do 
mercado. “A concorrência fica cada vez maior e as 
empresas precisam se profissionalizar. No varejo, a 
perda por furto varia em média de 1,5 a 2%. E como 
a margem de lucro do setor é pequena, qualquer 
redução que o lojista consiga fazer nesse índice será 
bastante significativa”, afirma. Assim, a estratégia da 
Plastrom é focar em média e pequenas empresas, de 
cerca de dez a 15 lojas. “O autosserviço, as drogarias 
e o varejo de vestuário estão entre as grandes 
oportunidades de crescimento”, diz.  

ExtErior 
Para Maurício Morgado, professor do Centro de 

Excelência em Varejo da EAESP da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), o varejista que não ceder ao processo 
de consolidação terá de buscar novos mercados. A 
fabricante de cosméticos Lumi, que também atua no 
varejo por meio do sistema de venda porta a porta, 
acaba de chegar a Angola. A empresa já opera em 
Moçambique e está prestes a entrar na Costa do 
Marfim e em Botsuana. “As empresas brasileiras 
estão de olho na África”, afirma Morgado. A Tenda 
Atacado é outra companhia do comércio brasileiro 
que desembarcou recentemente na Angola, sem 
contar o movimento de internacionalização das 
franquias dos mais variados segmentos. A BFFC, 
proprietária da marca Bob’s, tem duas lojas no Chile. 
“No Brasil os fabricantes vão ficar na mão de cada 
vez menos varejistas, fato que acarretará na redução 
do nível de competição. No longo prazo isso não é 
muito bom”, diz. Para o especialista, nem mesmo 
o consumidor tende a ganhar com o poder dos 
varejistas. “Não acredito que as empresas repassarão 
o desconto conseguido com o fabricante para o preço 
final do produto.” 

Atender gigantes do varejo não representa para 
essas empresas apenas um salto no faturamento. 
Afinal de contas, quem não ganha status tendo em 
seu portfólio um Pão de Açúcar ou Carrefour? Mas 
nem todas estão dispostas a crescer a qualquer cus-
to. Para preservar as margens de lucro, alguns forne-
cedores começam a recusar pedidos. “Quanto 
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maior for o cliente, maior será a pressão sobre os pre-
ços. Em alguns casos preferimos não atender. Não vale 
a pena ter prejuízo só para ter a empresa no portfólio”, 
conta Luiz Fernando Sambugaro, diretor da Gateway 
Security, de soluções para proteção eletrônica de mer-
cadorias. Mas assim como os outros executivos, Sam-
bugaro também vê oportunidades no movimento de 
consolidação. “As empresas absorvidas, muitas vezes, 
não são usuárias de produtos de prevenção de per-
das. Ao fazer parte de um grande grupo, elas acabam 
seguindo os padrões na controladora”, afi rma. 

MAIS NEGOCIAÇÕES

Para especialistas e executivos do mercado o varejo 
será surpreendido com novas transações em breve. Já 
se comenta, por exemplo, que os donos da Máquina 
de Vendas estariam em conversas com varejistas do 
Sul do País, única região em que eles ainda não estão 

presentes. O Pão de Açúcar, por sua vez, não esconde 
a sede por empresas que trabalham com produtos já 
comercializados por ele em suas lojas. 

Para Décio Pedro Thomé, que em junho deste ano 
deixou a diretoria de varejo do Grupo Silvio Santos, a 
nova realidade brasileira obriga as redes menores a 
rever conceitos. O executivo, que também é professor 
universitário, acredita que o momento exige compro-
metimento profi ssional. “Todos os colaboradores, des-
de a diretoria, gerentes e vendedores, terão de pensar 
e agir como se fossem os ‘donos’ da empresa e isso 
depende de empenho, treinamento e mudanças de 
conceitos”, afi rma. O Baú Crediário chegou a 130 lojas 
na gestão de Thomé. O salto veio com a compra das 
110 lojas da paranaense Dudony, no ano passado. Pela 
importância que ganhou no Sul do País, o Baú Credi-
ário também estaria na mira da Máquina de Vendas. A 
empresa não confi rma a informação.v
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 24-28, jul./ ago. 2010.
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