
A GUERRA DO COMÉRCIO

10

Por que o Atacadão,
uma empresa quatro
vezes menor que o Pão
de Açúcar, incomoda
a maior rede do país

PATRÍCIA CANÇADO

Quem entra numa loja do Atacadão
tem a impressão de estar ingres-

sando numa versão gigante de uma
mercearia de bairro. Não há muita
preocupação com a disposição dos pro-
dutos nas prateleiras e muito menos
com a decoração do lugar. O imóvel
muitas vezes é velho e localizado na
periferia. Os preços são populares e
não há mordomias para os clientes, co-
mo ar condicionado e sacolinhas pa-
ra embalar as compras. Mas as aparên-
cias, como quase sempre, enganam:
o Atacadão é hoje a maior rede de ata-
cado do país, está sendo negociado por
um grande grupo e virou a principal
pedra no sapato do Pão de Açúcar.

Nas últimas oito semanas, todos os
fornecedores da rede de Abílio Diniz
receberam uma carta que cobrava
transparência e ética nas relações co-
merciais. Pelo menos uma centena de-
les caiu numa espécie de malha fina
e foi "convidada" a acertar as contas
com o Pão de Açúcar. O motivo: esses
fornecedores estariam vendendo mais
barato para empresas como o Ataca-
dão, apelidadas no documento de "ata-
carejo" - formato que opera como ata-
cado e varejo ao mesmo tempo. "Es-
se comportamento fere a ética comer-
cial do setor. O Pão de Açúcar não es-
tá sendo respeitado pela condição de
maior varejista do país", diz César Sua-
ki, diretor-executivo comercial do Pão
de Açúcar. "Somos os maiores, temos
o menor custo de compra e a melhor
exposição dos produtos."

Nos bastidores, essa guerra existe
desde o início deste ano, quando o
atual presidente do Pão de Açúcar, Au-
gusto Cruz, circulou por algumas em-
presas fornecedoras e conversou pes-
soalmente sobre o problema com seus
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Ameaça O Atacadão, com
lojas na periferia, briga

pelos mesmos clientes das
bandeiras populares do

grupo de Abílio Diniz

dirigentes. Como as vi-
sitas não surtiram efei-
to, o grupo decidiu jo-
gar pesado. A partir de
agora, quem não an-
dar na linha - ou seja,
quem vender mais ca-
ro para o Pão de Açú-
car - terá de devolver
a diferença de preço
em dinheiro e, pior,
corre o risco de ser cor-
tado das prateleiras da
rede. De acordo com
Suaki, três fornecedo-
res já foram eliminados
no mês passado por
essa razão. "Vamos
continuar marcando
pesado até que os fornecedores lim-
pem sua situação com os atacarejos."
O executivo vê duas explicações pos-
síveis para essas distorções no preço.
Segundo ele, ou essas redes fecham
acordos mais camaradas ou vendem
mais barato porque sonegam impos-
tos. O próprio Abílio Diniz já havia le-
vantado essa bandeira em público no
fim do ano passado, na ocasião da
compra da rede carioca Sendas. Ho-
je ele evita falar do assunto.

No mercado, porém, circula outra ex-
plicação para essa cruzada pessoal da
maior cadeia de supermercados do
país. O que estaria preocupando de fa-
to o Pão de Açúcar é o nome do fu-
turo dono do Atacadão. A rede para-
naense, avaliada no mercado por US$
250 milhões, está à venda desde 2001.
De lá para cá, o grupo foi assediado no
passado por grandes corporações, co-
mo o banco J.P. Morgan e o atacadis-
ta americano Cotsco. Recentemente,
o Wal-Mart foi cogitado como um dos
compradores mais prováveis, mas ne-
gou a informação. Um fundo de inves-
timentos também tem sido cotado co-
mo candidato. A operação é tida como
uma das mais sigilosas do varejo bra-
sileiro. Nos corredores da empresa, a
venda já é dada como certa. ÉPOCA NE-
GÓCIOS ligou para o escritório central
do Atacadão, em São Paulo, e conver-
sou com dois funcionários que aten-
deram o telefone. Ambos disseram que

a empresa mudou de dono e que eles
só ficariam sabendo das mudanças no
próximo ano. "A gente não está preo-
cupado porque tudo continua igual. O
novo presidente só vai chegar no ano
que vem. Isso é tudo o que disseram
pra gente", conta o funcionário. O Ata-
cadão tem fama de ser um grupo ex-
tremamente fechado. "Ninguém con-
segue saber o que acontece ali dentro.
É a maior caixa-preta do varejo brasi-

leiro", afirma Jorge Washington, con-
sultor de varejo que há três anos foi
contratado pelo J.P. Morgan para ava-
liar urna possível aquisição.

O Atacadão não virou centro das
atenções por acaso. Nos últimos qua-
tro anos, ele praticamente dobrou de
tamanho. Hoje fatura R$ 3 bilhões,
tem 7 mil funcionários e 28 lojas em
sete Estados do país. O grupo cres-
ceu pelas bordas e passou a compe-
tir - e com alguma vantagem - pe-
los mesmos clientes das bandeiras po-
pulares do Pão de Açúcar. Segundo
especialistas, a rede, por ter uma es-
trutura simples e enxuta, consegue
ter custos operacionais até 12 pontos
porcentuais menores que o das gran-
des cadeias de supermercados. "O
Atacadão criou uma fórmula única no
Brasil. É um mix de varejo e ataca-
do com foco no público de baixo po-
der aquisitivo. Foi feito para quem
abre mão de lojas bonitas e de ser-
viço", afirma Giovanni Fiorentino,
consultor da Bain & Company. "Eles
também tiveram uma estratégia inte-
ligente de crescimento. No começo,
foram para regiões menos disputadas,
como Centro-Oeste, Nordeste e peri-
ferias de grandes cidades." Na sema-
na passada, a diretoria do grupo es-
tava em Lauro de Freitas, na Bahia,
para inaugurar a 28a loja do grupo.
Nas mãos de um dono poderoso, o
que já está ficando grande vai ficar
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maior ainda.
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