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Sony estuda projeção
de filmes no cérebro

Governança requer
gestores experientes
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MERCADO – As frutas nacionais, como o melão, estão entre os produtos que encontram espaço nas lojas dos varejistas no exterior

VAREJO

Vera Dantas

As prateleiras dos supermerca-
dos da França, Estados Unidos,
México, Alemanha, China e até
do Oriente Médio estão cada vez
mais no foco de interesse das
maiores redes de supermercados
do País. Em parceria com gran-
des indústrias e fornecedores de
menor porte, o Wal-Mart, Pão de
Açúcar e Carrefour investem pa-
ra aumentar o volume de exporta-
ções de produtos brasileiros.

O Wal-Mart local, que vendeu
no ano passado US$ 120 mi-
lhões para os EUA, Canadá, Mé-
xico, Porto Rico, Inglaterra, Ale-
manha e Argentina, planeja au-
mentar em 50% as exportações
este ano. O Pão de Açúcar apro-
veitará o Ano do Brasil na Fran-
ça para colocar na rede Casino,
sócia francesa do grupo, 230 ti-
pos de produtos de 62 fornecedo-

res, a partir de 1.º de junho. A
mercadoria estará em 4,9 mil
pontos-de-venda do Casino na
França e a previsão é que o proje-
to denominado Viva Brasil dê
um retorno de R$ 100 milhões
em vendas. É um salto em rela-
ção a 2004. No ano passado, o
grupo exportou R$ 20 milhões
em produtos para 700 lojas do
Casino na França. O Pão de Açú-
car vende ainda para Angola, Ar-
gentina, Canadá, Colômbia, Mar-
tinica, Uruguai e Venezuela.

O grupo Carrefour, também
de olho na série de eventos que
vão marcar o Ano do Brasil na
França, quer dobrar suas vendas
no exterior com exportações em
torno de US$ 100 milhões.

A exportação é estratégica pa-
ra as grandes redes para o estrei-
tamento de parcerias. O Carre-
four ou o Wal-Mart , por exem-

plo, ao facilitarem a entrada
de produtos de seus fornecedo-
res brasileiros no mercado in-
ternacional, ganham vanta-
gens nas negociações internas
com eles. “As vendas do fabri-
cante com a exportação cres-
cem e conseguimos obter pre-
ços melhores e promoções em
negociações”, resume o dire-
tor de Agronegócios do Carre-
four, Arnaldo Eijsink.

Para o diretor de Comér-
cio Exterior do Wal-Mart,
Geraldo Caspary, vender o
produto nacional em lojas da
rede em vários países dá visi-
bilidade às mercadorias brasi-
leiras e abre portas no merca-
do internacional. Por enquan-
to, o Wal-Mart Brasil expor-
ta café, chocolate, cortes con-
gelados de frango, carnes en-
latadas e pratos congelados,
além de têxteis e móveis, e
começa a vender produtos
com a marca própria Great
Value. “A intenção é abrir es-
te leque, principalmente em
alimentos, com potencial de
vendas”, diz Caspary.

A rede americana tem 17 es-
critórios da área de Global
Procurement em todo o mun-
do, um deles no Brasil, para lo-
calizar produtos com poten-
cial de exportação. Para 2006,
a empresa quer entrar em no-
vos mercados, e a China e o Ja-
pão estão na lista de interes-
ses. No Japão, o Wal-Mart,
em parceria com uma rede lo-
cal, tem mais de 400 lojas vol-
tadas para alimentos.

O Carrefour, que já exporta
para a Polônia, Espanha e Por-
tugal, investe este ano na Fran-
ça com mais de 200 produtos.
A intenção é também expor-
tar para a Bélgica e mais dois
países europeus ainda não de-
finidos. As vendas do Carre-
four estão concentradas em
frutas, café, palmito, carne bo-
vina e camarão. “Começamos
a entrar na China e Oriente
Médio, porém, mais do que
exportações esporádicas, in-
vestimos para uma regularida-
de no negócio”, diz Eijsink.●

Sob ataque nos EUA,
Wal-Mart se defende
Críticos dizem que o salário médio
de US$ 9,68 por hora é muito baixo

Na briga pelo consumidor, produto
começa a sumir das prateleiras

Supermercadosampliamexportação
Grandes redes estão colocando em suas lojas no exterior diversos produtos brasileiros e têm planos de expansão

Pão de Açúcar mostra evolução
do varejo contando sua história
Com investimento inicial de R$ 500 mil, centro de memória abre as portas hoje

Ano do Brasil
na França representa
uma boa oportunidade
de negócios
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O Espaço Memória Grupo Pão
de Açúcar abre as portas hoje pa-
ra contar a trajetória do grupo lí-
der do varejo brasileiro, com fatu-
ramento de R$ 15,3 bilhões no
ano passado, que surgiu em 1948
na mesma Avenida Brigadeiro
Luiz Antônio, em São Paulo, ca-
pital, onde ficará esse espaço.

Com investimento inicial de
R$ 500 mil, o grupo recria a evo-
lução do seu modelo de atendi-
mento em uma área de 180 me-
tros quadrados, mas volta tam-
bém no tempo para contar a traje-
tória do comerciante português
Valentim dos Santos Diniz, que
chegou ao País em 1913 e foi o
fundador do grupo varejista.

Seu Santos, como era chama-
do o comerciante, ganhou fama
ao abrir a Doceira Pão de Açú-
car, que rapidamente se tornou
referência para quem procurava
doces e pães portugueses, da
mesma forma que a Casa Fasa-
no era sucesso entre os imigran-
tes e descendentes de italianos.
Hoje, os Diniz e os Fasano es-
tão associados em empreendi-
mentos como o luxuoso Hotel
Fasano.

O Espaço Memória Pão de
Açúcar, segundo Ana Maria Di-
niz, do Conselho de Administra-
ção e filha do controlador Abílio
Diniz, é uma das formas que o
grupo encontrou de estabelecer

e mostrar ao público seu vínculo
com a história do País. “ Tere-
mos aqui toda a trajetória da
companhia processada, arquiva-
da e disponível à pesquisa não
só referente ao Grupo Pão de
Açúcar, mas de todo segmento
do varejo no País”, afirma.

São 10 mil fotos, mais de
1.000 vídeos, 400 peças tridi-
mensionais e 600 documentos
que relatam a evolução da com-
panhia e do varejo.

No local, o grupo recriou a an-
tiga doceria, mas certamente
são as imagens do passado que
vão atrair mais a atenção do pú-
blico. Nelas, há produtos que já
fizeram parte dos hábitos de con-
sumo do brasileiro, como o sa-
bão em pó Rinso e os sabonetes
Lifebuoy e Vale Quanto Pesa.

A documentação do grupo
também permite um passeio pe-
la evolução do modelo de ven-
da. Da antiga doceria transfor-
mada em mercearia – modelo
que ainda existe em bairros, ou
seja, aquela padaria quebra-ga-
lho, que tem de tudo um pouco
–, aos supermercados, com suas
gôndolas e uma ampla oferta de
produtos.

Esse modelo evoluiu para o hi-
permercado, onde essas redes de
varejo passaram a oferecer mais
produtos, muito além de alimen-
tos e material de higiene e limpe-
za, como eletroeletrônicos, rou-
pas, flores, rações para animais e

até acessórios de automóveis.
O uso dos códigos de barras,

que vieram a substituir os temi-
dos remarcadores, que, durante
os períodos de inflação alta
constituíam o terror dos consu-
midores, foi uma das mudanças
mais marcantes, assim como os
caixas que fazem a leitura des-
ses códigos, dando mais veloci-
dade às operações de compra.

Desde que abriu o capital,
em 1995, o faturamento do gru-
po tem dado saltos constantes,
também resultado de aquisi-
ções de redes menores como
Barateiro e Sé, para ficar ape-

nas naquelas que ainda estão
vivas na memória dos consu-
midores. Em 1995, o fatura-
mento foi de R$ 2,9 bilhões,
que chegaria a R$ 6,9 bi-
lhões em 1999, a R$ 11,2 bi-
lhões em 2002 e aos R$ 15,3
bilhões do ano passado.

Uma parceria do Espaço
Memória Pão de Açúcar com
o Museu da Pessoa também
está coletando depoimentos
de alguns dos 68 mil funcioná-
rios que passaram pelo grupo.
Ana Diniz acredita no resgate
de histórias que serão incorpo-
radas à trajetória do grupo.●

PASSADO – Primeira loja do grupo Pão de Açúcar, em São Paulo

A guerra de preços travada entre
as grandes redes e supermercados
menores em torno de promoções
pode afetar a oferta de produtos
nas lojas, reduzindo as vendas.
Pesquisa realizada pela revista Su-
permercado Moderno, durante
90 dias, com 3 hipermercados e 3
supermercados – Extra, Wal-
Mart, Carrefour, Pão de Açúcar,
Niterói e Hirota– revela que amé-
dia de itens não encontrados nas
lojas, (também conhecido como
índice de ruptura), é de 17, 61%
em produtos formadores de ima-
gem ou com posição de líderes.
Foi pesquisada uma cesta com 50
itenscom produtos como margari-

na Doriana, sabonete Lux e Coca-
Cola, entre outros.
“A falta de produtos pode se tor-
nar um fator crítico na concorrên-
cia entre as lojas”, diz o presiden-
te da revista, RobertLund. Segun-
do ele, quando as redes maiores
entram numa briga de promoções
e preços e outras, para não perde-
rem da concorrência, decidem
acompanhar as grandes, é fre-
quente a falta de produtos.

Estes supermercados, acrescen-
ta, entram na onda das promoções
e podem ficar sem o produto em
pouco tempo. O fabricante, o su-
permercado e o consumidor saem
prejudicados.

“Lojas que não estão prepara-
das para entrar nesta competição
por não estarem bem abasteci-
das são as que mais perdem”,
diz. Na pesquisa, o porcentual
de falta de produtos ficou acima
da média nos supermercados me-
nores. No Niterói ele foi de
26,16% e no Hirota de 21,16%.
No Pão de Açúcar, o índice de
produtos não encontrados nas
prateleiras foi de 13,35%.

Entre os hiper, o Carrefour fi-
cou na frente com o maior índice
de itens não encontrados na loja,
em torno de 20,99%, seguido pe-
lo Wal-Mart com 16,81% e o Ex-
tra com 12,89%. A pesquisa foi

feita em lojas da região do Jaba-
quara (zona sul paulistana), mas
pela diversidade do perfil sócio-
econômico do consumidor da re-
gião a amostra é representativa do
universo das redes, de acordo
com Lund.

Os hipermercados, lembra, bri-
gam por preços, mas as redes me-
nores investem mais nos serviços
diferenciados e não podem deixar
faltar produtos líderes para não
perderemconsumidores. O suces-
so das lojas, assinala, está ligado à
eficiência na compra para manter
o abastecimento ininterrupto.

Um estudo específico da Proc-
ter&Gamble feito em 500 super-
mercados mostra que ao não en-
contrarem o produto que procu-
ram nas prateleiras, 36% mudam
de marca, 36% trocam de loja,
12% pegam outra versão do pro-
duto, 8% adiam a compra e 8%
desistem do produto.●V.D.

DIVULGAÇÃO

Steven Greenhouse
The New York Times
BENTONVILLE, EUA

O executivo-chefe do Wal-Mart,
H. Lee Scott Jr., rebateu as críti-
cas dos que procuram impedir a
abertura de lojas em Nova York
e Los Angeles, argumentando
que a loja é boa para seus consu-
midores e 1,3 milhão de funcio-
nários – o contrário das acusa-
ções de que traz poucos benefí-
cios à comunidade e aumenta os
níveis de pobreza por acabar
com empregos em outros locais.
“Oferecemos empregos bons e
estáveis. Toda loja que abre rece-
be 3 mil pessoas em busca das
300 vagas. Não faria sentido as
pessoas buscarem um emprego
pior do que os oferecidos em ou-
tro lugar. ”

Os críticos dizem que o salá-
rio médio de US$ 9,68 por hora
é muito baixo para manter uma
família e que apenas metade dos
trabalhadores da rede varejista
têm seguro-saúde. Uma hora an-
tes da entrevista em que deu as
declarações, políticos de In-
glewood, na Califórnia, se reuni-
ram e afirmaram que “se o Wal-
Mart algum dia quiser construir
uma loja em Inglewood, precisa-
rá assinar um documento garan-
tindo um salário decente e me-
lhores benefícios em saúde”.

“Estamos atentos às práticas
de negócios do Wal-Mart por-

que eles colocam um fardo so-
bre os pagadores de impostos da
Califórnia quando não dão pla-
nos de saúde aos funcionários e
pagam salários de pobreza”, dis-
se Jerome Horton, um político lo-
cal.

Scott fez questão de destacar
que alguns críticos de Nova Or-
leans e Cincinnati estavam ago-
ra felizes com as lojas. “Eles sa-
bem que vão poder participar
mais ativamente da economia lo-
cal com dinheiro que economi-
zam em nossas lojas.” Mike
Duke, o presidente da rede, disse
que a companhia continua seu
ambicioso plano de expansão
com a expectativa de abrir 350
novas lojas nos Estados Unidos
este ano, além das 3.703 que já
tem.

Os esforços, porém, estão sen-
do freqüentemente frustrados.
Em fevereiro, a idéia de uma lo-
ja no Queens foi abandonada de-
vido à oposição. Mais recente-
mente, o mesmo ocorreu com
planos em Cleveland e em Chica-
go. A União dos Trabalhadores
do Comércio e Alimentação –
maior opositora da rede – afirma
que o Wal-Mart deve auxiliar
seus empregados, mesmo que is-
so signifique um preço maior pa-
ra os clientes. Scott respondeu
que, se não fosse o Wal-Mart a
puxar os preços para baixo, seria
alguma outra empresa, porque
as pessoas buscam as ofertas.●
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