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Com a recuperação das economias latino-americanas, as vendas varejistas dispararam e 
reanimaram o interesse dos concorrentes internacionais na região 
 
No último ano, os latino-americanos quebraram o porquinho para gastar suas moedas. As vendas 
do varejo nas oito economias mais importantes da região cresceram mais de 6% em 2004. E, 
mesmo que este ano não seja o mesmo, o entusiasmo continua. De fato, o setor poderia crescer 
outros 3%. 
 
Quem mais se animou a consumir? Olhe para Argentina, Brasil, Chile e Venezuela. As vendas 
também cresceram, ainda que mais modestamente, no México e na Colômbia, mas argentinos e 
venezuelanos voltaram a recorrer as gôndolas com seus carrinhos, depois de duas profundas 
recessões que deixaram as prateleiras cheias. Já os brasileiros e os chilenos melhoraram seu 
poder aquisitivo e tiveram maior acesso ao crédito. 
 
Foram esses empréstimos, aliados à redução das taxas de juros ao consumidor, que levaram  as 
pessoas a voltarem aos produtos não-perecíveis. No Brasil, as vendas de móveis e 
eletrodomésticos cresceram 23% com relação a 2003, comparadas a uma alta de 12% dos 
alimentos. Na Argentina, as vendas de roupa e calçados subiram mais de 50%. 
 
O otimismo contagiou as empresas e isso reativou as fusões e aquisições na região. “Agora, os 
grandes jogadores internacionais estão reforçando sua estratégia para a América Latina”, diz 
Sergio Oliveira, analista de varejo da consultoria AT Kearney, em São Paulo. 
 
O Wal-Mart é um bom exemplo. As vendas latino-americanas da maior rede varejista do mundo 
cresceram em 2004 mais de 10% em relação ao ano passado. Novamente, o Wal-Mart do México 
(número 7 no ranking 2005 das 500 Maiores Empresas da América Latina, da AméricaEconomia) 
voltou a conquistar a confiança dos consumidores do país, que impulsionaram suas vendas em 
17% em relação a 2003, para US$ 12,6 bilhões. A receita? Sua política de “preços baixos 
sempre”, já adotada pela concorrência, foi reforçada com mais créditos aos mexicanos de menor 
poder aquisitivo, que não possuem conta bancária. Isso fez disparar as vendas de 
eletrodomésticos, roupas e calçados em suas 417 lojas no país. 
 
A maior pressão competitiva no México não tirou o sono do Wal-Mart. Na prática, a chegada da 
rede local Chedraui (204) à região central do país, com a aquisição das 29 lojas do Carrefour, não 
mudou radicalmente o mapa da concorrência, asseguram os analistas. “Mesmo que tenha 
duplicado seu tamanho, a Chedraui segue como um concorrente do Wal-Mart”, diz Manuel Zapata, 
analista do Banamex-Accival, na Cidade do México. 
 
MUDANÇA DE RUMO. Com participação de até 60% nas vendas dos supermercados da Cidade do 
México e área metropolitana, agora resta ao Wal-Mart crescer no norte do país e em cidades 
menores. O grupo acompanha de perto também um possível avanço sobre a América Central, 
onde é candidato natural para adquirir a fatia da holandesa Royal Ahold na Carhco (135). Com 
isso, agora as maiores oportunidades do gigante da família Walton parecem estar na América do 
Sul. “Demoraram um pouco para entender o mercado, mas hoje estão bem-posicionados”, diz 
Oliveira. “Nos próximos cinco anos, ficarão mais fortes na região.”  
 
O Brasil está dando conta disso. O Carrefour do Brasil (50) obteve resultados alentadores durante 
2004. Suas vendas superaram os US$ 4,5 bilhões, 38% a mais do que em 2003. Isso lhe dá 
fôlego para continuar com um plano de investimentos de US$ 461 milhões até 2007 que poderia 
incluir a compra de pequenas redes. Mas o Wal-Mart está aumentando a pressão sobre os 
franceses. Em março do ano passado, os Walton adquiriram as 118 lojas da Bompreço, da rede da 
Ahold, por US$ 229 milhões.  



Com ela, o Wal-Mart quadruplicou seu tamanho e passou a ser o terceiro no ranking nacional. Sua 
próxima investida poderá ser as 148 lojas da portuguesa Sonae, quarta maior rede de 
supermercados do Brasil. 
 
Frente à pressão do Wal-Mart, o Carrefour também deverá acelerar o reposicionamento de seu 
negócio com lojas menores e uma oferta segmentada de produtos segundo os hábitos de 
consumo da área onde se localizam as lojas. Claro que ninguém faz isso melhor que o Pão de 
Açúcar (45), líder brasileiro, que, com sua rede de supermercados para a classe média Extra e 
Pão de Açúcar e a CompreBem, voltada a compradores de menor poder aquisitivo, aumentou suas 
vendas em 27% no ano passado. O Carrefour tem sido um hábil segmentador na Argentina, onde 
a crise fez a população trocar os hipermercados pelos mercadinhos de bairro.  
 
Mas não só as multinacionais decidiram lotar a região. A mexicana Elektra (109) planeja investir 
US$ 400 milhões em novas lojas no México e na América Central e está se expandindo ao Panamá 
e ao Brasil. A colombiana Olímpica (407), que acaba de comprar as lojas Megasuper na Costa 
Rica, está sondando Panamá e Equador.  
 
Entretanto, os empresários latinos que ganharam mais destaque em 2004 foram os chilenos, 
donos das maiores taxas de rentabilidade da região. A rede Falabella (85) está apostando nos 
países andinos. Depois de comprar a Sodimac, abrirá sete lojas de departamentos na Colômbia 
até 2009. A Cencosud (324) segue crescendo na Argentina, depois de investir US$ 150 milhões 
em um centro comercial em Rosario. E a rede Farmácias Ahumada desembolsará este ano US$ 35 
milhões para abrir lojas no Chile, Peru, México e Brasil. 
 
O que se pode esperar? Ainda há  espaço para a consolidação do mercado na região. No longo 
prazo, isso tentará novos varejistas internacionais, como a britânica Tesco e a alemã Metro, que 
sofrem em seus mercados locais a pressão das lojas de desconto. Para Oliveira, elas já têm o 
México, Argentina e Brasil em sua mira. 
 
FALABELLA  
O grande salto 
 
A chilena Falabella é a estrela do momento no setor comercial latino-americano. Em 2004, a rede 
de lojas de departamentos comprou companhias, expandiu suas áreas de negócios e acabou 
tomando impulso para dar o grande salto na indústria de varejo. Com vendas de US$ 2,88 bilhões 
no ano passado, a Falabella passou da posição 118 para a 85 do ranking das 500 Maiores 
Empresas da América Latina, da AméricaEconomia.  
 
O maior impulso para o salto da companhia foi a consolidação da receita da Sodimac, empresa de 
artigos para casa e construção que se fundiu com as lojas em 2003. A nova rede aportou US$ 
1,04 bilhão em vendas líquidas à Falabella, além de lojas na Colômbia e no Peru e oportunidades 
reais de crescimento. “A Sodimac tem grande força”, diz Salvador Arenas, analista da corretora 
Larraín Vial, em Santiago. “Não enfrenta um concorrente relevante e conseguiu alcançar grande 
economia de escala em uma indústria muito pulverizada.” 
 
O olho hábil da família Solari, proprietária da Falabella, também detectou oportunidades no 
negócio de supermercados. No ano passado, o grupo debutou nesse ramo no Chile comprando 
88% da rede San Francisco, por US$ 62,5 milhões. A San Francisco era dona de 11 pontos-de-
venda no Chile e tinha planos de abrir outros seis no final de 2006. Paralelamente, a própria 
Falabella, que conta ainda com operações na Argentina, abriu sua terceira unidade dos 
supermercados Tottus no Peru, onde chegou em 2002. 
 
 
 



Os Solari agora têm US$ 200 milhões para abrir mais lojas no próximo ano. Segundo analistas, no 
médio prazo o grupo poderia repetir na Colômbia as três linhas de negócios (lojas, supermercados 
e construção e decoração) que já possui no Peru. Arenas, da corretora Larraín Vial, espera ainda 
que a Falabella cresça em média 18% ao ano até 2007. 
 
Para conseguir essa façanha, os Solari deverão fortalecer os músculos. A Falabella não está 
sozinha no xadrez varejista, e isso é particularmente evidente no Chile, de onde sai o grosso de 
sua receita. Seu maior desafio no país está no negócio de supermercados. A Falabella quer tornar-
se o terceiro maior no setor, mas tem à sua frente dois concorrentes experientes, Cencosud e 
D&S, que, juntos, dominam 60% do mercado. A Cencosud decidiu este ano desafiar os Solari 
entrando no segmento de lojas de departamentos liderado pela Falabella, comprando a Almacenes 
Paris. A Ripley, outro grande concorrente chileno que compete com a Falabella no Peru, anunciou 
recentemente sua entrada na Bolsa de Santiago para conseguir capital para sua expansão. Isso 
mudará a vida da Falabella, que deverá estar preparada para dar conta da pressão da 
concorrência. 
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