
O empresário Dominique Guerin,
dono de uma charmosa padaria ao
estilo francês, no Rio de Janeiro, é
um dos muitos empreendedores
de pequeno e médio porte do se-
tor de alimentos que dependem
do mercado atacadista para a com-
pra de produtos e insumos. Hoje,
segundo pesquisa da Serasa Expe-
rian, 85% do varejo alimentar bra-
sileiro está nas mãos dos peque-
nos. São, além de padarias como a
Boulangerie Guerin, mini merca-
dos, lanchonetes, restaurantes en-
tre outros estabelecimentos.

A pesquisa é o primeiro raio X
do varejo de alimentos e mostra
que os microempreendedores in-
dividuais estão cada vez mais pre-
sentes. Nilson Gomes, diretor do
segmento de Atacado da Serasa
Experian, afirma que 13% do total
de empreendedores do varejo ali-
mentício são classificados nessa
categoria. São profissionais que
trabalhavam antes na informalida-
de, faturam até R$ 60 mil por ano

e até bem pouco tempo atrás não
entravam na base de estudos de
qualquer entidade ou associação.

“Vale dizer que esse número
de microempreendedores indivi-
duais só tende a crescer. O que
mostra que a base de profissio-
nais que vão entrar na formalida-
de com o tempo é muito gran-
de”, destaca Gomes.

A pesquisa também mostra
que 47% dos profissionais do vare-
jo alimentício no país são peque-
nos empresários, com faturamen-
to até R$ 360 mil, enquanto os pe-
quenos negócios, com faturamen-
to até R$ 3,6 milhões ao ano, res-
pondem por 38% desse universo.

“Todoocontingentedeempresá-
riosdovarejoalimentícioenquadra-
do como micro e pequenos compra
do atacadista. O outro lado, 15%,
são grandes varejistas, que nego-
ciamcomaindústria”,destacaodi-
retor da Serasa Experian.

Dominique Guerin compra
quase tudo que precisa para pro-
duzir artesanalmente seus produ-
tos direto do atacado. Para ele,
uma das vantagens é a facilidade

de crédito. Mas reclama da falta
de mão-de-obra especializada.

“Por aqui essa é a grande difi-
culdade. Na Europa já se preocu-
pam em formar bem pessoas para
trabalhos manuais. Mas por aqui
isso ainda é incipiente”, diz.

Outro dado destacado por Go-
mes, da Serasa, é de que os peque-
nos resistem à chegada de grandes
grupos supermercadistas que se
voltam para o comércio de bairro.
E para tornar a gestão dos peque-
nos mais profissional, os atacadis-
tas ajudam até no plano de gestão.
A parceria é devolvida em forma
de resultados. Segundo o presiden-
te da Associação Brasileira dos Ata-
cadistas e Distribuidores (Abad),
70% do faturamento do setor —
que em 2012 foi de R$ 178, 5 bi-
lhões — vem dos micro e peque-
nos varejistas de alimentos. E os
números podem ser melhorar.
“Com o crescimento das peque-
nas e médias cidades, o pequeno
varejo cresce e, com ele, o setor
atacadista. Por isso nosso traba-
lho de ajudar a melhorar a gestão
desses profissionais”, diz

O setor atacadista distribuidor
cresceu 3,4% (deflacionado)
no primeiro semestre de 2013
em comparação com o mesmo
período de 2012, segundo le-
vantamento, realizado pela
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA) com empresas que
representam 21% do fatura-
mento do mercado. Os núme-
ros foram apresentados na aber-
tura da convenção anual do se-
tor, em Fortaleza.

O dado é um indicador preli-
minardaevoluçãodosetorecor-
robora o que aponta o Ranking
da Associação Brasileira de Ata-
cadistaseDistribuidores(Abad),
que mostraqueo crescimento de
3,5% em 2013 deve se confirmar
e até mesmo chegar a 5%.

“A expectativa do atacadis-
ta distribuidor está em linha
com o desempenho de setores
ligados ao varejo alimentar. A
economia vive um período de
volatilidade, mas está se recu-
perando. Nossa previsão é de
crescimento mais acentuado
no segundo semestre”, diz Jo-
sé do Egito Frota Lopes Filho,
presidente da Abad.

As projeções do segmento
atacadista distribuidor de alta
no faturamento levam em con-
ta outros indicadores, como os
recentemente divulgados pela
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), que regis-
tram alta de 2,99% nas vendas
reais no primeiro semestre de
2013, ante o mesmo período do
ano passado. O otimismo vem
também dos indicadores da Se-
rasa Experian, que mostram
uma evolução na atividade do
comércio de 6,1% no que diz
respeito ao varejo alimentar.

Além dos indicadores, os
agentes de distribuição sen-
tem os efeitos da desoneração
de produtos essenciais, inicia-
da em abril e sancionada pelo
governo em julho. Com a aqui-
sição de produtos da indústria
já desonerados, os preços para
o varejista e, por tabela, para o
consumidor devem continuar
em baixa, favorecendo o con-
trole da inflação.

“Preços reduzidos signifi-
cam maior giro de estoque pa-
ra as empresas e benefício para
o consumidor final. Ao repas-
sar a redução de preços para o
varejo, prevemos que o aumen-
to no volume de vendas com-
pense a queda em valor, o que
nos deixa otimistas em relação
ao segundo semestre”, comple-
ta o presidente da Abad.
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Pesquisa da Serasa Experian mostra que 85% de todo o setor no país está nas mãos deles
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 ago. 2013, Empresas, p. 14.




