
abras 
Brasil 	

AOCIAÇAø $AULItA t» 

Of. 018/2018/PRES/ABRAS 
	

São Paulo, 04 de junho de 2018 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Alexandre Barreto de Souza 
MD. Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 

COM CÓPIAS 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Alexandre Cordeiro Macedo 
MD. Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Kenys Menezes Machado 
MD. Superintendente-Geral Adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 

Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte - SEPN, Entrequadra 515, Conjunto D, Lote 4, 
Edifício Carlos Taurisano - Brasília/DF - CEP: 70770-504 

REF.: ATO DE CONCENTRAÇÃO (AC) 08700.000166/2018-88 

Digno Presidente: 

A Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS, entidade civil sem finalidade 
lucrativa, que congrega todas as Associações Estaduais de Supermercados instaladas no País 
(27), bem como a integralidade dos estabelecimentos supermercadistas às mesmas afiliados, com 
sede em São Paulo, Capital, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, n° 2872, Bairro Alto da Lapa, e a 
Associação Paulista de Supermercados - APAS, entidade de classe representante do setor 
supermercadista no Estado de São Paulo, com sede na Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São 
Paulo/SP, CEP 0560-0001, vêm a presença de Vossa Senhoria, ilustre Presidente, com referência 
ao ATO DE CONCENTRAÇÃO (AC) 08700.000166/2018-88, manifestar e expor o que segue. 

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, n02872, BairroAltoda Lapa, São Paulo—SP—CEP 05083-901 
Telefone: (11)3838 4500 - FAX: (11)3837.9933 

Rua PioXI, 1 .200—AltodaLapa—SàoPaulo—SP—CEPO5O6O.1 10 
Telefone: (11) 3647-5020 



abras 
Bi 	 .00IAAO AUItA Dt St)NMN(AUO. 

1. A ABRAS eaAPAS 

A ABRAS é entidade nacional que congrega o setor supermercadista brasileiro, 
representando um universo de 85 mil lojas, de todos os portes, com faturamento total de R$ 338,7 
bilhões, empregando o Setor mais de 1,8 milhões de pessoas diretamente. 

A APAS é entidade estadual que congrega o setor supermercadista no Estado de 
São Paulo, que no ano 2016 movimentou em torno de R$ 102 bilhões, empregando mais de 520 
mil pessoas diretamente. 

A operação de carros forte preocupa o setor supermercadista, por suas possíveis 
consequências em termos de preço e qualidade, afinal, supermercados são importantes clientes 
dos prestadores de serviços de transporte e custódia de valores. Em verdade, os supermercados 
hoje dependem muito desses serviços. A operação, portanto, envolve serviço essencial para o 
varejo supermercadista, e o aumento dos custos para os supermercados representará também 
aumento dos custos de produtos básicos para o Consumidor. 

2. A OPERAÇÃO 

O AC 08700.000166/2018-88 diz respeito á aquisição das empresas do Grupo 
Rodoban pela Brink's Brasil. Trata-se de operação que suscita a atenção do setor supermercadista 
brasileiro em função do acima destacado, mais algumas adicionais observações, como segue. 

3. DOMÍNIO DO MERCADO, ASPECTOS ESTRUTURAIS E EFEITOS 

SOCIOECONÔMICOS 

O mercado de transporte e custódia de valores no Brasil tem uma grande 
ascendência das três lideranças já consolidadas: Prosegur, Grupo Protege e Brink's Brasil. 

O mercado vem presenciando uma série de concentrações nos últimos anos: 
destacam-se, por exemplo e salvo engano, os ACs 08700.0000702/2014-11 (Brink's e Prosegur); 

08012.000208/2009-48 (Brink's e Sebival); 08012.005511/2009-37 (Prosegur e Norsegel); 
08012.012185/2011-39 (Prosegur e Fiel). 

Os três grandes grupos, líderes do mercado, capitaneiam essa tendência de 
concentração, e o CADE como demonstrado inclusive por este expediente, não está alheio a 
eventuais consequências dessa tendência. 

Isso porque a dinâmica do mercado, do ponto de vista de quem demanda e depende 
dos serviços prestados pelas guardas de valores (GVs), não é, infelizmente, pautada por acentuada 
competitividade. Ao contrário. 
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Por vezes, transparecem preços acentuados e serviços que podem não 
corresponder aos valores cobrados quanto à qualidade. 

A força econômica dos grupos - que poderá se acentuar caso esta operação seja 
aprovada pelo CADE - elide a capacidade de negociação e barganha do varejo supermercadista. 
Isso se dá porque o serviço prestado pelas GVs é marcado por sua essencialidade: os 
supermercados precisam ter dinheiro em espécie em seus estabelecimentos. São as GVs que 
prestam esse serviço. 

Cerca de 32,7% das compras feitas nos supermercados ainda são pagas em 
dinheiro, e isso levando-se em consideração grandes centros, pois em algumas regiões do País 
esse número se eleva sobremaneira. 

Assim, essa dependência do varejo supermercadista em relação às GVs se acentua 
conforme as circunstâncias. Quanto menor e mais distante é o supermercado, mais grave é a 
dependência, pois é menor o poder de barganha e negociação. 

Caso o mercado contasse com uma pressão competitiva e com a ameaça de entrada 
de novos players, possivelmente teríamos melhores preços e melhores serviços. Contudo, o quadro 
não é esse, o que ilustra que o grau de concentração já preocupa, que há importantes barreiras á 
entrada (regulação, alto investimento, entre outros aspectos) e que a rivalidade pode não ser tão 
efetiva. A margem de negociação do varejo - varejo este que, repita-se, depende dos serviços 
prestados pelas GVs - é cada vez mais reduzida. 

4. AS PREOCUPAÇÕES ATINENTES AO ESTADO DE MINAS GERAIS 

No Estado de Minas Gerais a Rodoban construiu sua história e se tornou o player 
que é. 

A eliminação da Rodoban poderá implicar maiores riscos de práticas 
anticompetitivas. 

Sobreposições 

A compra da Rodoban pela Brink's, como se supõe concluirá o CADE, tende a 
aumentar a concentração de mercado, notadamente no Estado de MG. 

O grau de substitutibilidade nas regiões com sobreposição tem de ser visto com 
temperamentos, com razoabilidade e tomando em conta a situação real do mercado. 

A mera existência de players alternativos não garantirá que a Brink's não buscará 
aumentar seus preços. 
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Se os outros dois grandes grupos, que seriam os substitutos "naturais" da Brink's, 
resolverem seguir tais aumentos os prejuízos poderão ser importantes, em especial para os 

supermercados e seus clientes. 

Por isso, cumpre refletir e efetivamente sopesar se as empresas dos grupos 
Prosegur e Protege constituem-se alternativas para frear um eventual exercício de poder de 
mercado. 

Igualmente, as demais empresas que atuam no setor fora as três grandes, são 

empresas de porte mais reduzido. 

Pode-se acrescentar também que preço não é a única variável a conduzir um 
supermercado a optar por uma GV. Em outras palavras, um preço competitivo não é o único 
elemento que conduz à decisão de escolha de uma GV em detrimento de outra. 

Sobretudo para as grandes redes varejistas, é preciso confiar em GVs com alguma 
história e com algum porte de mercado. Trata-se de atividade bastante arriscada, em que os 
prejuízos podem ser significativos. Assim, a existência de GVs de menor porte tampouco mitiga 
efetivamente as preocupações concorrenciais. 

Os riscos concorrenciais, como se verifica, são substanciais. 

Substituição 

Mesmo nos locais onde não há sobreposição, a mera saída da Rodoban do mercado 
e sua substituição por um player com o perfil da Brink's já é preocupante e cumpre alertar. Trata-
se de player de postura pautada pela disputa de mercado e preços provavelmente mais 
competitivos. 

Assim, sua saída do mercado e sua substituição pela Brink's, que compõe o grupo 
das três grandes do setor, é um dado a considerar - e estas Associações esperam pela habitual 
análise e os estudos sempre acurados do CADE. 

5. CONCLUSÃO 

A ABRAS e a APAS, respeitosamente, requerem que este CADE, que tem atuação 
marcada pela excelência, digne-se analisar este AC com a habitual cautela que o mesmo demanda. 
A operação sugere a concentração, poderá elevar barreiras à entrada, reduzir níveis de rivalidade 
e aumentar riscos de exercício de poder de mercado. 
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Do ponto de vista do varejo supermercadista, este AC pode implicar aumento dos 
custos, com consequências claras para os preços de produtos básicos expostos à venda. 

Nestes termos, reiteram protestos de respeito e distinguida consideração. 

àup rmercados ABRAS AFAS ssociação Paulista de supermercados 
João Sanzovo Neto 
	

Pedro Celso Gonçalves 
Presidente 
	

Presidente 
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