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Construtorasganham
mercadonoexterior
CamargoCorrêa,Odebrechte
AndradeGutierrezapostamem
mercadosemergentesqPÁG.B11NEGÓCIOS

Mittalcriticaacordo
acertadopelarival

Arcelor fará22%do
açoparaautomóveis

SIDERURGIA2

Opresidente daMittal Steel,
LakshimiMittal, acusou adire-
çãodaArcelor de querer blo-
quear o “livre jogodomerca-
do” comseu acordo de fusão
coma russaSeverstal. Segun-
doMittal, o acordo entre as
empresas não foi umaoferta
feita aos acionistas,mas uma
“tomadade controle insidio-
sa”, disse o empresário ao jor-
nal francêsLe Figaro. “Me cho-
caque a direçãodaArcelor
crie, comumprocedimento
totalmente inusitado, umme-
canismoque tende abloquear
o livre jogodemercado.”

Ogigante siderúrgico criado
coma fusãodo grupoeuropeu
Arcelor comacompanhia rus-
saSeverstal será responsável
por 22%daproduçãomundial
deaçoparaa indústria automo-
bilística, segundo informações
dopresidente daArcelor, Guy
Dollé. A compra daSeverstal
por cercade€ 13bilhões, anun-
ciadana sexta-feira, criou o
maior grupo siderúrgico do
mundo, comproduçãoanual
de 70milhões de toneladas. A
Mittal Steel produz atualmente
63milhões de toneladas.

Em tempo
SIDERURGIA

EmtestenoExtraEletro,a linhademóveistenta
associarumaimagemmodernaaprodutopopular

PãodeAçúcarcortacustose
investenavendademóveis

VAREJO

DIVERSIFICAÇÃO–Produtoscomoeletroeletrônicos, têxteisefarmacêuticos járepresentam24%dasvendasdoGrupoPãodeAçúcar

Rede tenta melhorar desempenho e testa alternativas em setor commargens melhores
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‘Futuroda
Michelinestá
garantido’,diz
novopresidente

Vera Dantas

OPãodeAçúcar,maior redede
supermercadosdoPaís,mergu-
lhadodesdeo anopassadonum
profundo processo de reestru-
turaçãoparacortarcustoseme-
lhorarasvendas,começaagora
a sondar novos negócios. Em
duas lojas–umExtraEletroem
SorocabaeumExtraemCampi-
nas – o grupo testa a venda de
móveis, numprojeto piloto.
O interesse pelos móveis se

explicapor serumnegócio com
boasmargensdelucroeporque
ampliariaavariedadedeprodu-
tos à venda no grupo. Estaria
dentro do plano estratégico de
reduzirsuadependênciadaven-
dadealimentos.Hoje,produtos
fora da área alimentícia já re-
presentam 24% das vendas do
PãodeAçúcare, segundoespe-
cialistas,essa fatiapoderiache-
gar a 30%.
Opresidente doPão deAçú-

car , CássioCasseb, emconver-
sas com analistas de mercado,
tem deixado claro a prioridade
que dará à área de não alimen-
tos. O grupo chegou a anunciar
no mês passado a contratação
de Rodolfo Landim , ex-presi-
dente da BR Distribuidora, pa-
ra assumir a direção da área.
Com 558 lojas, o grupo Pão de
Açúcar tem 47 postos de com-
bustíveis.
O comentário no mercado

eraqueLandimviriapararefor-
çar a expansão de postos, além
de cuidar de setores como far-
mácia, eletroeletrônicos, têx-
teis e bazar. Mas, antes de fe-
charcomoPãodeAçúcar,Lan-
dim acabou seduzido por uma
propostamaisatraentefeitape-
lo empresário Eike Batista, da
EBX. Foi mais um revés para o
grupo, que tem remado contra
amaré nos últimos tempos.
Odesempenho de vendas do

PãodeAçúcar, comoode todas
as redes, foi afetadonoanopas-
sado pela queda no preço dos
alimentosemaisaindapelacon-
corrência com os supermerca-
dos informais. A venda porme-
tro quadrado da empresa caiu,
em média, de R$ 13.448 em
2004paraR$13.404em2005.O
Carrefour e o Wal-Mart tam-
bém tiveram queda de vendas
porm²,masasduasmultinacio-
nais não divulgam detalhes so-
bre suas operações noPaís.
O faturamento real do Pão

de Açúcar na comparação das
mesmas lojas, descontada a in-
flação, caiu 3,5% em relação a
2004. Na mesma comparação,
o volume de vendas de alimen-
tos cresceu 0,1%, enquanto as
vendas dos outros produtos ti-
veram alta de 12,5%. Daí o inte-
ressedacompanhiaeminvestir
emnão alimentos.
Nesteano,hápoucasmudan-

çasnessequadro,easredescon-
tinuam sendo afetadas pela de-
flação em alimentos. O Pão de
Açúcartevecrescimentonomi-
naldevendasemabril, conside-
rando-seasnovas lojasabertas.
Masregistrou,noprimeiroqua-
drimestre, uma queda real de

vendasemtornode6%nasmes-
mas lojas, segundo estimativa
do analista Marcel Moraes, da
BradescoCorretora.Aexpecta-
tivadoanalistaédeumarecupe-
ração a partir do segundo se-
mestre, com o crescimento da
massa salarial.
É também para a segunda

metade do ano que se esperam
osprimeirosresultadosdarees-
truturação. O grupo, que em
2005 faturou R$ 15,4 bilhões,
não mostrou por enquanto os
ganhos obtidos com o enxuga-
mento de custos. Esse enxuga-
mento incluiu o corte das agên-
cias de publicidade que aten-
diamàs diferentes bandeiras, a
criaçãodeumacentraldeservi-

ços não compartilhados (para
gastos administrativos) e a re-
dução de pessoal. Em 2005, a
rede cortou 645 funcionários,
mas no início do ano as dispen-
sas cresceram. Entre janeiro e
março foram homologados no
Sindicato dos Comerciários do
EstadodeSãoPaulo742demis-
sões do Pão de Açúcar,total
bemmaior do que o da concor-
rência. O Carrefour, nomesmo
período, teve185 demissões ho-
mologadas e oWal-Mart, 76.

PREÇOS
“O maior problema do Pão de
Açúcar são os preços altos, o
que leva a um desempenho de

vendasruim.Emboraeleste-
nham crescimento da mar-
gemEbtida(areceita líquida
antes do pagamento de im-
postos), as vendas estão fra-
cas”,dizMoraes.Paraoana-
lista,aredemelhorousuane-
gociação com fornecedores,
está cortandocustos,mas só
quando repassar estes ga-
nhos para os preços poderá
aumentar as vendas.
OcoordenadordoProgra-
ma de Varejo da USP (Pro-
var), Claudio Felisoni, diz
que o preço é um dos atribu-
tos mais importantes perce-
bidos pelo consumidor nas
compras de supermercado,
independentemente da clas-
se social. “Não adianta criar
diferenciais se não tiver pre-
ço competitivo”, diz.
O desafio, diz o analista
Marcio Kawassaki, da Fator
Corretora, é aumentar ven-
das nummomento em que o
mercado não cresce e em
queoconsumidor tendea fa-
zer cada vezmais suas refei-
ções fora de casa. “Até al-
gunsanosatrásocrescimen-
todasmaiores empresas era
garantido pela aquisição de
redesmenores.Agoraqueas
empresas menores foram
compradas,abrigaéparaga-
nharparticipação demerca-
do”,diz.OPãodeAçúcar,diz
ele, tem o pé na realidade e
sabequeprecisareduzircus-
tos, preços e aumentar as
vendas. “Maselesnãoconta-
vam com a deflação nos ali-
mentos e certamente estão
preocupados com o avanço
dos concorrentes, principal-
mente doWal-Mart.” ●

Assembléiadecidese
Vasppodevoltaravoar
Credoressereúnempara
tentaraprovaroplanode
recuperaçãodaempresaqPÁG.B12
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Rede cortou
645 empregos
em 2005, e ritmo
aumentou este ano

PARIS

Michel Rollier, que assumiu o
comando da fabricante de
pneus Michelin com a morte
deEdouardMichelin,nasexta-
feira, disse ontem que o futuro
da empresa está garantido.
“Edouard Michelin tinha feito
todo o necessário para que es-
sefuturoestejagarantido”,dis-
se Rollier, de 62 anos, que há
dois anos havia assumido a co-
gerência da companhia fabri-
cante de pneus e editora do
guia gastronômico e demapas
com omesmo nome.
Michelin, de 43 anos e pai de
seis filhos, afogou-se na sexta-
feira quando o barco em que
pescavanaufragou. Ele estava
acompanhado do presidente
do comitê de pesca de Audier-
ne,GuillaumeNormant.A em-
barcação foi localizada ontem
no Oceano Atlântico, a 70 me-
tros de profundidade e cerca
de 15 quilômetros da ilha de
Sein (na Bretanha, noroeste
da França). O corpo de Nor-
mant, de 44 anos, ainda não foi
encontrado.
A Justiça investiga as cau-
sas, até agora inexplicadas, do
naufrágio, que ocorreu em
uma área perigosa do litoral
francêsquetemmuitascorren-
tes violentas e rochas. Após o
anúncio da morte de Edouard
Michelin, o grupo anunciou
que Rollier iria “assegurar a
continuidade da direção”.
Ontem, na saída da catedral
de Clermont-Ferrand (centro
da França), onde o grupo tem
sede, Rollier disse que será fiel
ao que EdouardMichelin fez, e
acrescentou que os próximos
diasserãodedicadosa“pensar
neleeanosorganizarparacon-
tinuar”. “Graçasaele, aMiche-
linéumaempresamoderna,di-
nâmica e reconhecida nomun-
do inteiro”, disse.
Atualmente, o grupo conta
comcerca de 130mil funcioná-
rios, detém mais de 20% do
mercado mundial de pneus e,
no ano passado, aumentou seu
lucro líquido em mais de 37%,
para € 889 milhões. Essa não
será a primeira vez que as ré-
deasdogrupo, dirigidopela fa-
mília Michelin desde 1889, fi-
cam fora das mãos de um de
seusmembros. ●

O produto é popular e voltado
paraomesmopúblicoquecom-
pranasCasasBahiaounarede
Marabrás. Mas a intenção é
vender um conceito de móvel
moderno, comparável aos que
estão expostos em lojas mais
sofisticadas, como a Etna.
ÉdestamaneiraqueoExtra
Eletro, em Sorocaba, procura
se apresentar ao consumidor

no projeto piloto do grupo na
áreademóveis.Eles foramdis-
postos em ambientes espe-
ciais e conjugados com produ-
tosdaárea têxtil, de cama,me-
sa e banho e de decoração,
numnovomodelodeponto-de-
venda. No total, a loja abriga
cerca de 8mil itens, o dobro de
um Extra Eletro tradicional.
Mais do quemóveis, a idéia é

vender a casa decorada. Para
sediferenciardaconcorrência,
a lojadeSorocabaoferecesolu-
ções planejadas para quarto e
cozinha,deacordocomotama-
nho da casa do consumidor.
Outra estratégia da empre-
sa para brigar com os concor-
rentes, segundo comentários
demercado, tem sido a de ofe-
recer planosde financiamento

agressivos. A direção do Pão
deAçúcardizapenasqueopro-
jeto está em teste, e não infor-
ma detalhes. No mês passado,
o presidente do Pão de Açú-
car,CássioCasseb,admitiunu-
mateleconferênciacomanalis-
tas que o grupo estuda possí-
veis reformulações na bandei-
ra Extra Eletro, que hoje res-
ponde por apenas 3% da recei-

ta bruta da companhia.
Seoprojetoatenderàsex-
pectativas, poderá ser es-
tendido às 50 lojas do Extra
Eletroeparaarededehiper-
mercados Extra, que em
2005 teve desempenho su-
perior às outras bandeiras
do grupo (Pão de Açúcar,
CompreBem e Sendas). No
PãodeAçúcar,o faturamen-
to bruto em 2005 caiu 2,8%
ante 2004. Já no Extra, on-
deoseletroeletrônicos,pro-
dutos têxteis e de bazar têm
destaque,asvendasaumen-
taram 7,2% namesma com-
paração. ● V.D.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 maio. 2006. Economia, p. B10. 




