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Baseado na garantia de oferta

brasileira de soja não transgêni-

ca, o grupo Carrefour estuda ex-

pandir para vários países o seu

selo de “carne livre de transgê-

nicos”. Toda a carne de frango e

de porco da marca própria Car-

refour vendida na França leva o

selo desde o ano passado, o que

gera uma demanda anual de

cerca de 200 mil toneladas de

soja não transgênica para ali-

mentar os animais dos fornece-

dores. “Toda essa soja vem do

Brasil, porque praticamente não

há outro fornecedor de grande

volume”, diz a gerente de as-

suntos sociais e ambientais do

grupo, Stéphanie Mathey.

O potencial de mercado para

os grãos brasileiros não transgê-

nicos pode se expandir com a

nova iniciativa do Carrefour,

mas já é relevante. “O produto

não-transgênico não é mais um

nicho: 70% do porco que ven-

demos na França é livre de

transgênicos”, diz a executiva.

Considerado a principal fonte

de soja não-transgênica do

mundo, o Brasil exportou no

ano passado cerca de 5 milhões

de toneladas de soja convencio-

nal em grão, e outros 6,5 mi-

lhões de toneladas de farelo de

soja não transgênico, segundo a

Associação Brasileira de Grãos

Não Transgênicos (Abrange).

Esses volumes equivalem a 18%

da soja em grão e a 48% de todo

o farelo exportados pelo país.

Embora garanta que nenhum

produto de marca própria na

França contenha ingredientes

transgênicos desde 2001, o

Carrefour ainda não consegue

certificar toda essa produção.

Por isso, apenas as carnes de

aves e suínos passaram a levar o

selo de livre de transgênicos no

ano passado, após a França li-

berar a rotulagem de produtos

não transgênicos. A carne bo-

vina vendida pelo grupo na

França, por exemplo, é forneci-

da por 22 mil pecuaristas e não

leva o selo. “Seria impossível

certificar todos esses produto-

res”, justifica Stéphanie.

O curioso é que o Carrefour

escolheu começar o programa

pelas carnes, produtos nos

quais é impossível identificar

traços de transgenia, uma vez

que a proteína do DNA da soja

não entra no organismo dos

animais. Os alimentos proces-

sados, que poderiam indicar a

presença de transgênicos, não

levam o selo.

Ainda assim, o Carrefour faz

estudos para expandir a política

de marca própria livre de

transgênicos para outros países,

inclusive o Brasil. “Essa política

deve ser do grupo, e vamos le-

vá-la para outros mercados”,

garante Stéphanie. Por conta da

oferta de soja não transgênica, o

Brasil pode entrar logo na lista.

Apelo comercial
A experiência com a venda de

carnes livres de transgênicos na

França dá o embasamento co-

mercial para essa expansão.

Sem detalhar números, Stépha-

nie garante que as vendas das li-

nhas que ganharam o selo no

segundo semestre de 2010 têm

subido desde então. “Pesquisas

já mostravam que 63% dos eu-

ropeus deixariam de comer uma

carne se soubessem que a ração

utilizada em sua produção con-

tinha transgênicos”, diz ela.

Mas em mercados como o

Brasil, produtos como o óleo de

soja rotulados como transgêni-

cos não apresentaram queda nas

vendas, segundo os fabricantes.

Isso pode indicar que o poten-

cial para produtos como a carne

sem transgênicos seja pouco

atrativo no país.

Expandir a linha de não trans-

gênicos para outros países tam-

bém incorrerá em custos adi-

cionais para o Carrefour. No

caso da França, os custos da

nova linha não aumentaram,

porque os produtos já eram li-

vres de transgênicos antes mes-

mo da criação do selo. “Existe

um custo de segregar os grãos

da fazenda até o prato, mas es-

ses custos são divididos ao longo

da cadeia e não chegam ao con-

sumidor”, garante Stéphanie.

A decisão do Carrefour, no

entanto, não está só ligada a

questões comerciais, diz Stépha-

nie. O grupo não quer arcar com

os riscos dos transgênicos. “De-

cidimos tirar os transgênicos de

todos os produtos de marca pró-

pria na França em 1998 pelo

princípio da precaução, mas

hoje mantemos essa política

pelo princípio da prevenção.”

Ou seja: para o grupo, os riscos

sociais, éticos e ambientais dos

transgênicos são uma certeza e

a empresa pode ser responsabi-

lizada por eles no futuro. Se es-

ses riscos realmente existem, a

questão para o Carrefour agora é

deixar de proteger apenas os

clientes e as filiais europeias

contra eles. ■

Carrefour aposta
na soja brasileira
não transgênica

EXPORTAÇÃO

6,5 milhões
de toneladas de farelo de soja não
transgênica foram exportados
pelo Brasil em 2010. Isso equivale
a 48% das exportações nacionais.

FORNECIMENTO

200 mil
toneladas de soja não transgênica
brasileira são consumidas como
ração para a produção das aves
e suínos do Carrefour na França.

“O produto não transgênico
não é mais de nicho. Cerca de
70% da carne de porco que
vendemos na França já é livre
de transgênicos, por exemplo, e
queremos levar esse programa
para nossos produtos de marca
própria no resto do mundo”

Stéphanie Mathey
Gerente de
assuntos sociais
e ambientais

Douglas Luccena

Varejista levará carne livre de ração modificada para novos
mercados; Brasil é o único fornecedor do grão convencional

NA GÔNDOLA

70%
da carne de porco vendida
pelo grupo na França vem
de animais alimentados com
ração livre de transgênicos.

Toda a carne de frango
e porco da marca Carrefour
vendida na França leva
o selo de livre de transgênicos
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Informação de jornal
francês é considerada pouco
provável pelo mercado

Uma fusão entre o Carrefour e o

Pão de Açúcar, hipótese levantada

no fim de semana por um jornal

francês, é considerada pouco pro-

vável por especialistas do merca-

do. “Esse tipo de fusão com certe-

za implicaria na manifestação do

Cade (Conselho Administrativo

de Defesa Econômica), como

aconteceu anteriormente com o

Grupo Pão de Açúcar e as Casas

Bahia”, diz Cláudio Felisoni, pre-

sidente do conselho do Provar,

Programa de Administração de

Varejo da Fundação Instituto de

Administração da Universidade

de São Paulo (FIA-USP). Além de

tal ação não ser facilmente absor-

vida pelo Cade, Felisoni acredita

que não seria vantajoso para o

Carrefour, como se pensa.

“A despeito dos maus resulta-

dos no ano passado, a operação

da varejista francesa no Brasil é

exitosa, a maior fora da França.”

Uma provável operação de fu-

são começou a ser noticiada pelo

mercado depois que o francês

Journal du Dimanche publicou no

domingo, sem citar fontes, que o

Carrefour tem estudado a possibi-

lidade de fundir sua unidade bra-

sileira com o Pão de Açúcar. “No

ano passado surgiram rumores de

que o Carrefour gostaria de ven-

der suas operações no Brasil e de-

pois não aconteceu”, diz Maurício

Morgado, professor do Centro de

Excelência em Varejo da EAESP da

Fundação Getúlio Vargas.

Na avaliação de especialistas,

um acordo do tipo levantaria

questões de concorrência e pro-

vavelmente receberia oposição

do grupo francês Casino, rival do

Carrefour e dono de 35% do

Grupo Pão de Açúcar. A possível

fusão levaria as duas redes a res-

ponderem, juntas, por quase

28% do setor supermercadista

brasileiro com faturamento de

R$ 65 bilhões, sendo R$ 36,1 bi-

lhões do Pão de Açúcar e R$ 29

bilhões do Carrefour. O Wal-

Mart ocupa atualmente a terceira

posição no país, com 11,2% do

mercado e cerca de 22 bilhões de

faturamento.

Já Sílvio Laban, professor de

marketing do Insper, acredita

que as barreiras da negociação

vão além das questões regulató-

rias do Cade. O Pão de Açúcar

ainda está consolidando as ope-

rações do Ponto Frio e Casas Ba-

hia. O Carrefour, por sua vez,

continua em processo de substi-

tuição do comando no país, no

entanto, precisa superar a con-

corrência. “A única remotíssima

possibilidade de interesse do Pão

de Açúcar na transação é a saída

da família Diniz da operação, mas

não há provas disso”, diz Laban.

Um sinal de que a informação

tem pouco fundamento é a rea-

ção das bolsas. As ações do Pão de

Açúcar apresentaram alta 0,43%

e do Carrefour caíram 0,71% em

Paris. ■ Estela Silva, Mariana
Celle com Reuters

Fusão com
Pão de Açúcar
teria de resistir
a crivo do Cade

Fabrice Dimier/Bloomberg

RANKING

Atacado cresce 8,2% em 2010 e supera a expectativa do mercado

O Norte e o Centro-Oeste do país
são as regiões onde o segmento
atacadista mais tem crescido,
revela pesquisa da Associação
Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores (Abad) feita em
parceria com a consultoria Nielsen.
Juntas, as 412 empresas mais
representativas faturaram
R$ 151,2 bilhões em 2010,
aumento real de 8,2%.
“Em 2009 o Nordeste foi o
destaque. Mas no ano passado os
estados do Norte e Centro-Oeste
cresceram acima da média
nacional”, diz Carlos Eduardo
Severini, presidente da Abad.
O resultado superou a expectativa
da entidade, que previa alta de 6%.
O aumento de 8,2% é o dobro do

registrado em 2009 e, segundo
a Abad, reforça que o segmento
saiu da crise fortalecido.
Quanto ao ranking das maiores
empresas, nenhuma mudança
entre as líderes. O Makro segue
em primeiro lugar, com receita de
R$ 5,8 bilhões, seguido por Assaí,
do grupo Pão de Açúcar, que
faturou R$ 3,2 bilhões e Tenda,
cujas vendas somaram R$ 1,3
bilhão. Roldão, Spani, Vilefort,
Apoio Mineiro, Mart Minas,
Atacado Atakarejo, e Toni
completam a lista dos dez maiores.
O Atacadão, do Carrefour,
e o Maxxi Atacado, do Walmart,
apesar de terem participação
expressiva no mercado, não abrem
seus números para o ranking.

Atualmente, o segmento emprega
72 mil pessoas, 10% a mais do
que em 2010. “Estamos passando
por uma mudança no modelo
de gestão de recursos humanos,
empregando mais e investindo em
tecnologia e no treinamento dessa
mão de obra”, afirma Severini.
Atualmente, 95% dos
supermercados pequenos, ou seja,
com até quatro caixas, e 40%
dos supermercados médios, que
operam com no máximo 19
checkouts, são abastecidos por
atacadistas. O bom desempenho do
segmento é reflexo do crescimento
do pequeno e médio varejo,
responsáveis pelo atendimento da
maior parte dos consumidores das
classes populares. Cintia Esteves

Ambev investe R$ 160 milhões em ampliação de fábrica no RJ
A iniciativa elevará em 35% a capacidade da fábrica de Piraí, na região sul do estado. Esse é o primeiro aporte
de um total de R$ 2,5 bilhões previstos para o ano para ampliar a capacidade de produção em todo o país.
Segundo Marcus Emanoel Galeb, diretor de tributos da Ambev, a fábrica de Piraí opera hoje com quase 100%
de sua capacidade instalada. Com as obras, será incorporada a produção da cerveja Skol 360º, além de ampliar a
de garrafas retornáveis de 600ml e latas. A unidade passará a produzir 700 milhões de litros de bebida por ano.
A ampliação de Piraí é estratégica por abastecer os mercados do Rio, Minas e São Paulo. O Rio de Janeiro
é responsável por 19% da produção de cerveja e 11% de refrigerante do total fabricado no país pela Ambev.
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“Mesmo com sinergias
entre os dois
varejistas, existem
obstáculos legais e
societários

Sílvio Laban,
professor de marketing do Insper
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