
EXPERlÊNCIAADQUIRIDACOm 

o hábito francês de comprar 
de manhã o almoço e à tarde o 
que vai preparar no jantar foi 
a receita para o Grupo Casino 

levantar as operações do Pão de Açúcar no 
Brasil na sociedade assinada em 1999. A es
tratégia do varejista europeu casou perfei
tamente com uma população que, desde o 
fim da inflação alta, em 1994, não se inte
ressava mais em encher os carrinhos de su
permercado uma vez por mês. As compras 
semanais viraram comuns no Brasil e se 
encaixaram bem nos mercados de menor 
porte nos bairros, rede que o Pão de Açú
car já possuía, mas passava a duras penas 
na década de 90. A injeção de dinheiro no
vo do sócio francês com expertise em lojas 
de vizinhança foi um dos segredos para a 
guinada do Grupo Pão de Açúcar e a ultra
passagem da também francesa Carrefour 
com as suas megalojas. 

O estilo Casino, que assumirá o controle 
da rede Pão de Açúcar na sexta-feira 22, 
agora está voltado para o investimento na 
marca Minimercados Extras, uma refor
mulação do Extra Fácil para oferecer mais 
produtos perecíveis, chegando próximo 
ao mix oferecido pela bandeira Pão de 
Açúcar. O modelo lembra uma mercearia. 
Segundo os planos da rede, serão inaugu
radas 50 unidades em 2012 na Grande São 
Paulo e outras 100 em 2013 em um raio 
mais amplo. O Carrefour começou a apos
tar nos formatos menores depois de 2006 
com as primeiras unidades do Carrefour 
Bairro e, em 2007, com o Carrefour Ex
press. Em 2009, comprou a rede Gimenes, 
do interior paulista, para ampliar a marca 
Bairro. "As lojas de conveniência conse
guem agregar mais valor ao produto, com 
proximidade, rapidez, comodidade", diz 
Ricardo Pastore, coordenador do Núcleo 
de Varejo da ESPM. 

A tendência no setor é pulverizar os es
tabelecimentos e concentrar a proprieda
de nas mãos de grandes redes. O número 
de lojas do grupo de autosserviço, onde o 
consumidor se serve sem a ajuda de um 
vendedor, cresceu 19% nos últimos dez 
anos. Há quatro anos, 28% das lojas no 
País pertenciam às cinco maiores empre
sas e, em 2010, já eram 39%. A concentra
ção deve aumentar impulsionada também 
pela aposta das redes de supermercados 
em novos negócios, como eletroeletrô-
nicos, móveis, atacado e farmácias. Os 
três maiores grupos - Pão de Açúcar, 

Carrefour e Walmart - detêm 22% do 
faturamento de supermercados no País, 
mas, se forem considerados outros negó
cios, a fatia aumenta para 47%, segundo 
levantamento da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). A compra da 
Casas Bahia e do Ponto Frio pelo Pão de 
Açúcar em 2009, por exemplo, aumentou 
a receita do grupo em 45,75%. 

A consolidação é o caminho natural 
para setores com pouca margem pa
ra mexer nos preços, segundo Cláudio 
Felisoni, presidente do Programa de 
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Administração do Varejo (Provar/FIA). 
"É preciso ter extensão para competir. 
Empresas do Sul e Sudeste estão olhando 
para outras regiões e vice-versa. As redes 
pequenas e médias vão se tornando o ob
jetivo das maiores." 

O movimento vem de além das frontei
ras brasileiras. A americana Walmart saiu 
da atuação exclusiva no Sudeste, onde 
está desde 1995, com a compra da sulista 
Sonae em 2004 e do Bompreço, no Nor
deste, em 2005. Quarta colocada na lista 
das maiores do Brasil, a chilena Centro 
Comerciales Sudamericanos (Cencosud) 
chegou em 2007 com a aquisição da ser
gipana G.Barbosa e hoje está também em 
Minas Gerais, após arrematar, em 2010, a 
varejista Bretas, e no Rio de Janeiro, des
de 2011, via compra da Prezunic. É só na 
quinta posição que se encontra uma com
panhia de supermercados 100% brasilei
ra, a gaúcha Zaffari. "O ideal seria ter uma 
varejista nacional mais forte, para formar
mos mais quadros de gestão aqui. O que 
acontece é que as multinacionais acabam 
trazendo o pessoal de fora", diz Pastore, 
referindo-se aos cargos executivos. 

Entre as grandes aparecem investidas 

para fusões e aquisições, como as recentes 
conversas para a compra do Carrefour pri
meiro por parte do empresário Abilio Diniz 
no ano passado, hoje de saída do Grupo Pão 
de Açúcar, e depois do Walmart. Não exis
tem águas paradas no setor. 

O comportamento do mercado acaba 
por influenciar outros setores, como o de 
bens duráveis. Após a formação da Via-
varejo (Ponto Frio e Casas Bahia) pelo 
Grupo Pão de Açúcar, não demorou muito 
para que duas grandes redes de eletroe-
letrônicos se unissem, a mineira Ricardo 
Eletro e a baiana Insinuante, formando a 

Máquina de Vendas. O negócio foi aprova
do pelo Conselho Administrativo de Defe
sa Econômica (Cade) em abril deste ano, 
mas as observações colocadas na decisão 
mostram que a redução da concorrência 
preocupa as autoridades. 

Na opinião dos conselheiros, a união de 
grandes redes pode trazer problemas lo
cais, em prejuízo ao consumidor, e nacio
nais, ao dar para as empresas mais poder de 
barganha com os fornecedores. A questão é 
que um modelo de análise da concorrência 
nesses casos ainda está em formação. No 
caso da Máquina de Vendas, os conselhei
ros avaliaram que o negócio não prejudi
caria o mercado com base nos planos de 
expansão de outras redes na área de influ
ência das duas companhias. Enquanto isso, 
neste ano, a Máquina de Vendas anunciou a 
compra da varejista Salfer, o que estende a 
atuação da rede ao Sul do País. 

"0 governo tem de ficar atento para o 
risco do monopólio, porque nesse setor 
a concorrência se dá localmente, com a 
existência de lojas de diferentes redes na 
mesma região. Isso tem de ser observado", 
diz Felisoni, do Provar/FIA Segundo ele, a 
consolidação não necessariamente é ruim, 
pois garante uma economia de escala que 
acaba se refletindo em preços menores. "O 
investimento, porém, vai apenas para onde 
há competição", alerta 

A movimentação intensa no Brasil tem 
a ver com o bom momento da economia 
nacional. Há oito anos as empresas de su
permercados só aumentam suas vendas 
e a previsão para o próximo quinquênio 
é de crescimento médio de 5% ao ano. O 
setor de autosserviços alcançou um fatu
ramento de 224 bilhões de reais em 2011, 
crescimento de 4,4% sobre o ano ante
rior, ante um aumento do PIB de 2,7%. 
"Com a crise financeira dos europeus, 
acontece muitas vezes de a operação bra
sileira segurar a matriz. A política de ga
rantir receitas para o grupo pode impedir 
a concorrência predatória das grandes 
redes no País", diz Pastore. 

Mesmo com as previsões pouco otimis
tas novamente para o PIB em 2012, o setor 
sinaliza que não quer baixar os investi
mentos. Segundo levantamento da Abras, 
17% dos recursos dos varejistas no ano 
passado foram destinados para a compra 
de lojas de outras empresas. Para este ano, 
de acordo com o mesmo estudo, a injeção 
de recursos deve se concentrar na cons
trução de novas lojas. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 702, p. 34-35, 20 jun. 2012. 




