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Após compra do Sonae, rede poderia chegar a vice-liderança sem aquisições. 
 
O Wal-Mart já está bem próximo do Carrefour, embolando a disputa pelo segundo lugar no 
ranking brasileiro. Com a compra do Sonae, cujas vendas totalizaram R$ 4,6 bilhões em 2005, o 
Wal-Mart teria alcançado uma receita de R$ 11,7 bilhões no ano passado, segundo a revista 
"Supermercado Moderno" (SM), que divulga o balanço do setor antes da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). O Carrefour fechou o ano com vendas de R$ 12,5 bilhões.  
 
A diferença entre o Carrefour e o Wal-Mart encurtou de 50% para apenas 5%. Isto significa que, 
mesmo sem uma grande aquisição, o Wal-Mart poderia ultrapassar seu concorrente e ascender à 
vice-liderança. No entanto, desbancar o Pão de Açúcar já seria mais difícil. Para superar a 
varejista franco-brasileira e chegar ao topo, o Wal-Mart teria de agregar cerca de R$ 4 bilhões em 
faturamento, o que só poderia ser feito por meio de aquisições no curto-prazo.  
 
Segundo fontes do setor, o Wal-Mart é tido como um forte candidato à compra do Atacadão, a 
maior rede no país no modelo "cash and carry". No setor, esse formato é apelidado de 
"atacarejo", mistura de atacado com varejo. Fontes estimam que o Atacadão, que já esteve à 
venda, fature em torno de R$ 5 bilhões anuais. O próprio Wal-Mart, porém, já chegou a olhar a 
aquisição, mas não fechou um acordo em torno do preço.  
 
De acordo com o ranking da "SM", o Pão de Açúcar faturou R$ 15,8 bilhões em 2005, mas, 
historicamente, a revista não computa as vendas da Eletros, a rede de produtos eletrônicos do 
grupo. O Pão de Açúcar, que é listado na Bovespa, reportou vendas brutas de R$ 16,1 bilhões em 
2005.  
 
Mesmo sem o Sonae, o Wal-Mart registrou uma das taxas mais aceleradas de crescimento em 
2005 entre as 10 maiores varejistas. Seu faturamento cresceu 16% e alcançou R$ 7,1 bilhões, 
segundo a "SM". O desempenho reflete os fortes resultados obtidos por Vicente Trius, o 
presidente do Wal-Mart no Brasil, com o Bompreço, rede nordestina adquirida em março de 2004. 
Em entrevista recente, Trius afirmou que a integração das operações no Nordeste ficou "muito 
acima" das expectativas do grupo.  
 
Robert Macody Lund, presidente da Informa Publicações, que edita a "SM", acredita que há uma 
nítida cristalização de três categorias de empresas no varejo: as "top 3", ou as grandes redes que 
atuam em todo território nacional, as rede regionais e os independentes.  
 
No grupo das regionais, mais redes entraram para o time das varejistas com R$ 1 bilhão de 
faturamento. Neste ranking estão o EPA (ou DMA) e o Bretas, de Minas Gerais, e a rede Mundial, 
do Rio. Essas varejistas cresceram no vácuo deixado pelo Champion, rede que pertencia ao 
Carrefour e que foi fechada pela multinacional francesa.  
 
Apesar da reação do consumo, 2005 foi um ano difícil para os supermercados devido à deflação 
nos preços dos alimentos. "As pessoas consumiram mais, mas os supermercados ganharam 
menos", diz Lund. As vendas do setor cresceram de R$ 102 bilhões em 2004 para R$ 111 bilhões 
em 2005, mas a margem de lucro sobre as vendas brutas caiu 10%, de 2,25% para 2%.  
 
Os preços dos alimentos, que compõem 76% da receita dos supermercados, subiram menos do 
que a inflação em 2005, mas os custos evoluíram à altura, como os salários, que subiram entre 8 
e 10%. "Isto tem levado as empresas reduzir custos e a enxugar a folha de pagamento", afirma 
Lund. 
 
 



 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14, 15 e 16 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B4. 


