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Os hipermercados são criaturas
difíceis de amar. Mesmo o mais
leal de seus clientes não pode evi-
tar sentir-se culpado por comprar
em barracões gigantes nos subúr-
bios de sua cidade em vez de prio-
rizar as pequenas lojas da vizi-
nhança. São atraídos, porém, pela
vasta oferta de mercadorias, tanto
de aumentos como de outros pro-
dutos — de jóias a equipamentos
de DVD e aparelhos de IV.

A ambivalência, talvez, seja mais
forte na França. Embora tenha in-
ventado o formato do hipermerca-
do em 1963, a França também foi o
berço dos "poujadistas" — os pe-
quenos comerciantes militantes
que se levantaram contra as gran-
des empresas na década de 50 sob
a bandeira de Pierre Poujade, um
político e dono de papelaria de
uma pequena cidade.

Durante seus 11 anos na presi-
dência, Jacques Chirac ficou do la-
do dos pequenos varejistas. No co-
meço de seu primeiro mandato, os
hipermercados operaram sob res-
trições para, por exemplo, cons-
truir novas unidades e para redu-
zir preços em demasia—tudo com
o objetivo de conservar o rico ce-
nário do comércio local na França.

Agora, com o fim do segundo e
quase certamente último manda-
to de Chirac no cargo, os grilhões
que ele colocou nas maiores re-
des varejistas do país foram
afrouxados, em meio ao descon-
tentamento popular com os altos
preços; o indesejado efeito secun-
dário trazido pelo respaldo aos
pequenos comerciantes locais.

O rumor agora é sobre uma
possível guerra de preços entre
hipermercados, que poderia re-
modelar o mercado de comércio
de aumentos, há tanto tempo
distorcido pela interferência po-
lítica. Cientes de como a liberali-
zação do mercado no Reino Uni-
do levou a uma polarização en-
tre nítidos vencedores e perde-
dores, os analistas avaliam,
apreensivos, que empresas se be-
neficiarão com a desregulamen-

tação parcial na França e quais
poderão ser esmagadas.

Não são apenas os analistas do
mercado acionário que estão aten-
tos às contas nos caixas dos super-
mercados neste país de vital im-
portância para a economia da re-
gião do euro. Em pleno período de
aquecimento para as eleições do
próximo ano, uma onda de des-
contos nos hipermercados ajuda-
ria o partido UMP, governista, a en-
fraquecer as acusações de que em-
pobreceu os consumidores. Pode-
ria ser uma boa notícia para os
colegas mais ambiciosos de Chirac
- o primeiro-ministro Dominique

de Villepin e o ministro do Inte-
rior, Nicolas Sarkozy, ambos com
aspirações presidenciais.

A mudança reguladora entrou
em vigor em janeiro, quando os hi-
permercados e supermercados
franceses ganharam mais liberda-
de para usar sua grande escala nas
negociações com fornecedores e

A lei Galland, que
proibia grandes
varejistas de reduzir
preços para proteger o
pequeno lojista, caiu

vender a preços mais baratos mer-
cadorias de marcas e de uso coti-
diano. Isso foi possível graças à re-
visão da lei Galland, de 1996, que
restringia a venda de produtos a
um preço abaixo do custo para in-
centivar as operações. Essa prática
dos grandes varejistas pode tirar as
pequenas lojas do mercado.

A restrição, no entanto, acabou
criando uma relação mais próxi-
ma entre os grandes varejistas e
fornecedores de mercadorias de
marca. Protegidas da voraz con-
corrência e das políticas de des-
contos existentes em outras re-
giões, como EUA e Reino Unido, os
varejistas encontraram condições
de elevar os preços à vontade.

Os varejistas agora têm a flexibi-
lidade para devolver ao consumi-
dor pelo menos parte dos lucros
inflados que anteriormente divi-
diam com os fornecedores, por
meio do bizantino sistema de sigi-

-

losas comissões. O que ainda não
está claro é até que ponto dividirão
os espólios em 2006, porque as ne-
gociações anuais entre varejistas e
fornecedores foram adiadas, pos-
tergando o impacto da mudança
na lei. Desde o começo do ano, no
entanto, comenta-se que os preços
de muitos produtos de marcas co-
nhecidas estão prestes a cair.

A E. Leclerc, segunda maior rede
da França, atrás do Carrefour e
suas várias bandeiras, é a que está
mais à frente em atender os consu-
midores zelosos por preços baixos.
A ágil política de marketing da
empresa dá a falsa idéia de que é
uma federação de donos de hiper-
mercados e não uma empresa con-
vencional. Como fez campanhas
contra a lei Galland, a E. Leclerc ce-
lebrou sua reforma com comer-
ciais que mostravam barras de um
carrinho de supermercado entor-
tadas como se fossem as grades de
uma cela forçadas para uma fuga.
"Em 2006, a E. Leclerc está redesco-
brindo sua liberdade de preços",
alardeia a propaganda.

A Auchan, terceira maior e tam-
bém de capital fechado, correu pa-
ra colocar avisos em seu hipermer-
cado nas aforas de Orléans prome-
tendo que a empresa acelerará os
cortes de preços em 2006. "Ganhe
com nossas excepcionais promo-
ções!" . Dentro da loja prometia
devolver a diferença de preço da
mercadoria comprada se o consu-
midor encontrasse um produto
mais barato em um raio de 30 qui-
lômetros durante 30 dias.

O governo, certamente, espera
um declínio significativo dos pre-
ços. No verão boreal de 2004,
quando ainda era ministro das Fi-
nanças, Sarkozy exigiu uma redu-
ção de pelo menos 2% no preço de
vários produtos de uso cotidiano.
Os preços caíram 1,5% entre junho
de 2004 e junho de 2005.0 gover-
no, agora, quer que a tendência
continue até junho de 2007, quan-
do espera ver os preços 5% meno-
res do que em junho de 2004.

Em meio a essas ruidosas decla-
rações de intenções, alguns ana-
listas acreditam que a queda nos
preços neste ano poder ser acen-

tuada o suficiente para dar uma
boa mordida nas margens de lu-
cro dos grandes operadores de hi-
permercados e supermercados,
especialmente porque ainda estão
recuperando-se da política de
descontos implantada pelo Carre-
four nos últimos 18 meses.

O Citigroup destacou, em janei-
ro, que ""não há visibilidade para
saber o quanto mais as margens
do setor vão cair na França". A ins-
tituição financeira americana co-
mentou que o Carrefour "abriu a
caixa de Pandora" ao comprome-
ter-se a não ser superado em pre-
ços e tentar mudar a imagem de
careira na França.

O banco de investimentos
americano Merrill Lynch avaliou
no mês passado que havia "sinais
de que o mercado varejista de
alimentos da França já adquiriu
um tom mais competitivo em
2006", mesmo antes de as mu-
danças na Lei Galland terem
apresentado impacto total.

Depois de uma missão de reco-
nhecimento a Nantes — um domí-
nio da E Leclerc —, os analistas da
Merrill Lynch disseram ter ficado
"desconcertados" com a forte ativi-
dade promocional. "Prevemos
mais concorrência, porque, evi-
dentemente, é o que os consumi-
dores franceses querem."

Até agora, a preocupação dos
analistas recai sobre o Casino, ope-
radora dos hipermercados Géant e
dos supermercados Casino e dona
de metade da Monoprix, rede vol-
tada aos consumidores de alto po-
der aquisitivo. A empresa alertou
em janeiro que seu lucro operacio-
nal em 2005 provavelmente seria
11% menor do que em 2004, o que
afetou o preço de suas ações.

A agência avaliadora de risco
de crédito Standard & Poor's afe-
riu ao Casino uma classificação
de longo prazo de "BBB menos", a
pior nota dentro do grau de in-
vestimento, patamar referencial
de segurança para o investidor.
No mês passado, listou uma série
de perguntas e respostas contex-
tualizando as circunstâncias que
poderiam levar a um rebaixa-
mento da classificação da varejis-

ta para o status de "junk", que in-
dica maior probabilidade de ca-
lote dos títulos de dívidas da em-
presa. A Standard & Poor's
descreveu as condições financei-
ras do Casino como estando
"muito pressionadas para um
status de grau de investimento" e
destacou que avaliará os resulta-
dos de 2005 atenta a sinais de en-
fraquecimento no fluxo de caixa.

Caso o fluxo de caixa seja
maior que o esperado e o Casino
venda ativos, corte gastos de ca-
pital ou adote medidas para re-
duzir as dívidas, a classificação
poderia continuar como grau de
investimento, segundo a S&P.

Na quinta-feira da semana
passada, o banco de investimen-
to JP Morgan calculou que o Casi-
no tem € 2 bilhões em "ativos pe-
riféricos" que poderia vender.
"Parece ter escudo para tirar al-
guma pressão de seu balanço pa-
trimonial e dos lucros, caso as

A preocupação dos
analistas recai sobre o
Casino, que espera
queda de 11% no lucro
do ano passado

margens continuem se deterio-
rando na França." O Casino não
comentou os informes.

Com sua escala bem maior que
as outras, o Carrefour está em me-
lhor posição para absorver o im-
pacto de curto prazo da revisão da
lei Galland. Tem espaço para sus-
tentar os lucros, por meio de redu-
ção de custos. Empresas mais fra-
cas no exterior também poderiam
ser vendidas para aliviar a pressão.

Mesmo com todas as previ-
sões de sangue no setor de hi-
permercados, há fatores que
poderiam limitar o volume de
descontos em 2006.

O analista Nicolas Baudouin,
da Standard & Poor's, acredita
que, em geral, os varejistas tenta-
rão evitar cortar suas próprias
gargantas, ciosos com o que ocor-
reu no mercado holandês, depois
de uma onda de fortes descontos.
"Os preços cairão, mas talvez não

tão acentuadamente como se po-
deria esperar", conclui.

Os fornecedores de mercado-
rias de marca são outro freio po-
tencial para os cortes de preços.
Se seus produtos forem vendi-
dos a preços muito baratos, po-
dem comprometer a imagem da
marca. Alguns varejistas já re-
clamaram que aumentos exces-
sivos estavam sendo propostos
em suas negociações anuais
com os fornecedores.

Os argumentos de que não
haverá uma concorrência brutal
de preços em 2006, no entanto,
dependem de uma coisa: que
nenhum varejista inicie uma on-
da agressiva de descontos de
forma unilateral. Se isso ocorrer,
é provável que os concorrentes
sejam obrigados a seguir a ten-
dência para não perder clientes
para os rivais. Como destacou
um grande fornecedor: "se um
varejista não for competitivo em
preços, desaparecerá."

Se os preços dos hipermerca-
dos despencarem, Sarkozy deve-
rá beneficiar-se mais do que Vil-
lepin, que não é tão identificado
com a questão. Por outro lado,
também há motivos políticos pa-
ra que não ocorra uma guerra ge-
neralizada de preços: d mais no-
tável é a grande sombra ainda re-
presentada pelos "poujadistas".

Caso os preços caiam neste
ano até um ponto que ameace as
pequenas lojas, comerciantes fu-
riosos poderão voltar a compli-
car a vida do governo, como o fi-
zeram há meio século.

O cenário poderia cair bem,
em especial, para um proemi-
nente ex-poujadista - Jean-Ma-
rie Le Pen, líder da Frente Nacio-
nal, de extrema direita. ,

Como Le Pen ficou em segun-
do lugar nas eleições presiden-
ciais de 2002 - - um resultado
que ainda envergonha o setor
dominante na França — a UMP
poderia estar receosa em abrir
o flanco para acusações de es-
trangular o comércio tradicio-
nal, com as eleições do próxi-
mo ano se aproximando.
(Tradução de Sabino Ahumada)
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