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SÃO PAULO (Reuters) - Oito anos depois de chegar ao Brasil, a rede varejista norte-
americana Wal-Mart está prestes a começar a se fazer sentir presente na maior 
economia da América Latina com a compra de duas redes de supermercado da 
empresa holandesa Ahold  
 
"O impacto para o mercado é que isto sinaliza que (o Wal-Mart) está aqui para crescer, 
o que algumas pessoas duvidavam", disse Daniel Pasquali, analista da corretora Fator 
Doria Atherino. 
 
Na terça-feira, uma fonte próxima ao processo de venda disse à Reuters que o Wal-
Mart estava próximo de comprar a rede varejista Bompreço, terceira maior no país. No 
entanto, a companhia tem encontrado dificuldades em comprar a G. Barbosa nas 
estâncias anti-truste. Juntas, as duas redes foram avaliadas por analistas em 468 
milhões de dólares. 
 
Se confirmado, o negócio será a primeira aquisição do Wal-Mart no Brasil. Apesar de a 
gigante norte-americana estar no país desde 1995, a companhia só tem 25 lojas, 
todas na região Sudeste. 
 
A compra do Bompreço e do G. Barbosa elevaria o Wal-Mart à terceira posição em 
termos de vendas anuais no Brasil, de acordo com dados de 2002. A aquisição também 
daria à rede a liderança na região Nordeste. 
 
"Entrando no Nordeste, o Wal-Mart equilibraria o jogo no Brasil", disse Antonio Carlos 
Ascar, consultor de varejo da Ascar & Associados e ex-executivo do Pão de Açúcar. "O 
Wal-Mart terá mais força nas negociações junto aos fornecedores e mais peso na mídia 
e na propaganda, o que vai dar uma virada no mercado". 
 
A Bompreço, que foi comprado pelo Ahold em 1996, tem 118 lojas, enquanto a 
G.Barbosa -- adquirida no ano passado-- tem 32 unidades. O Pão de Açúcar tem 
menos de 50 lojas nos nove estados em que atuam as redes do grupo holandês, ao 
passo em que o Carrefour tem poucas unidades nesta área. 
 
Mesmo com a compra dos ativos do Ahold, o Wal-Mart terá menos da metade das 
vendas anuais do Pão de Açúcar e do Carrefour no Brasil e estará a muitos quilômetros 
de sua base de poder no Sudeste brasileiro. 
 
Apesar de admitirem que o Wal-Mart está bem perto de adquirir a rede Bompreço, 
fontes ligadas ao Pão de Açúcar não descartam uma reviravolta no processo. A 
expectativa é que algum detalhe na etapa final de fechamento do negócio dê errado e 
o Ahold volte a negociar com a rede brasileira. 
 
Existe, ainda, a possibilidade de o Pão de Açúcar adquirir sobras da operação. Uma 
liminar concedida pela Justiça de Sergipe, a pedido do governo estadual, impede a 
venda das redes Bompreço e G. Barbosa para o mesmo comprador, o que abre a 
possibilidade de o Wal-Mart ficar apenas com a Bompreço. 
 
O Ahold tenta, contudo, evitar a venda em separado. Depois de fazer uma visita, em 
vão, ao governador de Sergipe, João Alves Filho, executivos do grupo holandês tentam 



levar a análise do caso para Brasília, onde acreditam ter mais chances de derrubar a 
liminar. 
 
(Reportagem adicional de Ana Paula Nogueira, especial para a Reuters, em São Paulo, 
e Emily Kaiser, em Chicago) 
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