
FURACÃO WAL-MART
O que a compra das lojas do Sonae pela maior cadeia de varejo do mundo
significa para os consumidores, concorrentes e fornecedores brasileiros

CÁTIA  LUZ  E  PATRÍCIA  CANÇADO

A maior empresa do mundo deu na semana pas-
sada um sinal de que veio para mudar as coi-
sas no Brasil. Símbolo do que há de mais di-

nâmico e de mais polêmico no capitalismo americano,
o Wal-Mart assinou um cheque de 635 milhões de eu-
ros (o equivalente a R$ 1,69 bilhão) e comprou à vis-
ta as 140 lojas da rede de supermercados portugue-
sa Sonae, espalhadas pelo sul do país. O negócio é
marcante por vários motivos. Além de ter sido um
dos maiores do Brasil em 2005, acirra a competição en-
tre os supermercados e traz mudanças para os con-
sumidores, para os concorrentes e para os fornece-
dores. O padrão Wal-Mart de fazer negócios, que pro-
voca reações de amor e ódio nos Estados Unidos, che-
gou para ficar. "O Brasil tem uma capacidade enorme

de crescimento. O país é prioridade para o Wal-Mart",
disse a ÉPOCA Vicente Trius, presidente do Wal-Mart
para o Brasil. " Os últimos quatro meses foram apaixo-
nantes. Fizemos uma boa compra e agora ficamos maio-
res", diz o executivo, com um enorme sorriso no rosto.

A história de Vicente Trius dá a medida exata do
que os brasileiros podem esperar do Wal-Mart. Nas-
cido na Espanha, com fama de durão e trabalhador,
Trius deixou Barcelona aos 21 anos para viver uma
aventura na América. Começou esfregando chão e
trocando lâmpada num supermercado dos Estados
Unidos, onde entrava às 5 horas e saía às 13 horas.
Subiu todos os degraus da organização até chegar ao
Brasil há sete anos para comandar o Wal-Mart. Foi
seu primeiro emprego na companhia. Hoje com 48
anos, Trius comanda com esse mesmo estilo determi-
nado a ascensão do Wal-Mart no país. O grupo ame-
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Mais barato
Por conta da
concorrência,
a inflação dos
supermercados
foi duas vezes
menor que o
índice oficial
na última
década. Com
a escalada
do Wal-Mart,
o impacto
pode ser
ainda maior

ricano chegou em 1995, meio sem jeito. Foi até ridi-
cularizado por oferecer tacos de golfe para os brasi-
leiros. Aprendeu com o tempo, ajustou a casa e com-
prou dois concorrentes. Hoje, o Wal-Mart tem 295 lo-
jas e fatura R$ 11 bilhões por ano no Brasil. Está cola-
do no Carrefour e no Pão de Açúcar, as redes líderes,
e ficou dez vezes maior que o quarto colocado no ran-
king, o gaúcho Zaffari. E não vai parar por aí: essa
é uma das grandes apostas internacionais da rede.

Os impactos da ofensiva do Wal-Mart não serão pe-
quenos. A experiência internacional, dizem os es-
pecialistas, mostra que a influência da companhia vai
além do mundo dos supermercados. Os preços dos
produtos devem cair, o que é bom para os consumido-
res, mas as negociações com fornecedores vão ficar
mais duras e a sobrevivência das redes médias será
mais difícil. Isso é conseqüência natural de mais con-
corrência e mais concentração. Os três gigantes do va-
rejo têm agora 38,8% do mercado nacional. As re-
des regionais ficaram pequenas demais perto dos três
maiores e ainda têm menos armas - como escala, tec-
nologia e crédito - para concorrer com os informais.
Nos Estados Unidos, atribui-se ao Wal-Mart a quebra
de duas dezenas de concorrentes de grande porte.
O grupo leva muito a sério seu slogan de preço bai-
xo todo dia. E quem quiser negociar com ele tem de
aceitar essa regra. Caso contrário, a rede compra até
de outro país se for necessário. Não é por acaso que
a notícia da aquisição do Sonae preocupa a indús-
tria que vende para os supermercados. "O Wal-Mart
tomou-se um operador nacional. Agora tem muscula-
tura, escala e poder de fogo para implantar seu mo-
delo aqui", diz Alberto Serrentino, sócio da Gouvêa
de Souza & MD, consultoria de varejo.

A lógica no comércio é a mesma no mundo inteiro.
A guerra de preços acirra à medida que a competição
aumenta. Dá para provar isso nas estatísticas. Do Pla-
no Real até agora, o índice de preços dos supermer-
cados subiu 66%, enquanto a inflação geral medi-
da pela Fipe foi de 147%. "A concorrência entre os
supermercados segurou os preços. O aumento de
fusões e aquisições e a melhora na distribuição, lo-
gística e escala foram as grandes barreiras para a
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alta dos preços", diz Juarez Rizzieri, coordenador
de pesquisas da Fipe. "Esse não é um setor onde três
grandes se juntam para formar um cartel", diz Fer-
nando Fernandes, analista de varejo da Booz-Allen.
"A competição é ferrenha. Eles não dividem mer-
cado. Sem dúvida, o consumidor terá mais vantagens
que desvantagens."

Um estudo recente feito pela empresa de pesqui-
sa americana Global Insight mediu o impacto econô-
mico do grupo nos EUA ao longo dos últimos 20 anos.
Uma das conclusões é que, no ano passado, a rede
propiciou uma economia média de US$ 2.329 em ca-
da domicílio no país. No Brasil, isso nunca foi me-
dido, mas os analistas de mercado acreditam que a
economia também vai acontecer à medida que a re-
de ganhar músculos no Brasil. "Nos mercados onde
o Wal-Mart se tornou líder, como México e Canadá,
houve um forte impacto nos preços. No Brasil não se-
rá diferente", acredita Cláudio Goldberg, especialis-
ta em vendas e negociação da Fundação Getúlio
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Poder de barganha O Wal-Mart foi erguido sobre três
pilares: jogo duro com fornecedores, salários menores

que a média de mercado e tecnologia de ponta

Vargas (FGV/Rio). ''O Wal-Mart mos-
trou que veio para ficar. E em primei-
ro lugar", diz Goldberg.

O rápido avanço da rede nos últi-
mos anos não significa que a vida do
gigante vai ser fácil por aqui. Pão de
Açúcar e Carrefour reagiram rápi-
do. As duas redes estão investindo
pesado em expansão e já anunciaram
que vão reforçar a presença no Nor-
deste, região dominada pelo Wal-
Mart depois da compra do BomPre-
ço. Para o ano que vem, só o Carrefour planeja inves-
tir R$ 700 milhões em novas lojas. No Sul, a cadeia
americana terá de enfrentar uma forte concorrên-
cia local, como a rede Zaffari, e desafiar uma resis-
tência cultural. " O consumidor do Sul é mais bairris-
ta que qualquer outro do Brasil", afirma Fernandes,
da Booz-Allen. O Wal-Mart reconhece os desafios que
tem pela frente. "Nossas operações internacionais
são muito novas. É preciso ter sensibilidade para en-
tender os novos mercados. Nós estamos aprendendo
a cada dia", diz Craig Herkert, presidente do Wal-
Mart para as Américas.

A trajetória do Wal-Mart no exterior é nova - come-
çou em 1991 com a aquisição de uma rede local no Mé-
xico - e cresce hoje a taxas de 18% ao ano. O grupo já
fatura fora dos Estados Unidos US$ 56 bilhões e ain-
da não tem unidades na Rússia e na índia, que devem
ser abertas nos próximos anos. Na China e no Bra-
sil, a escalada só está começando. A empresa vem mos-
trando, com uma velocidade incrível, por que se tor-
nou a maior do mundo. No Japão, um mercado extre-
mamente conservador, virou a acionista principal (com
42,4%) da quarta maior rede de varejo local. O che-
que que o Wal-Mart deu para o Sonae é café peque-
no. O valor não chega a 5% dos US$ 15 bilhões que
o grupo tem em caixa para financiar sua expansão.

O império do Wal-Mart foi erguido sobre três pila-
res: jogo duro com os fornecedores, salários menores
que a média do mercado e tecnologia de ponta pa-
ra baratear a gestão de seus estoques - o sistema
só perde em volume de informações para os compu-
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tadores do Pentágono. Tudo para ter o preço mais bai-
xo. O efeito dessa obsessão é assustador. O Wal-Mart,
por exemplo, não compra um produto sem antes fa-
zer uma cotação com fornecedores do mundo intei-
ro. Não é à toa que o grupo, sozinho, responde por
10% das exportações chinesas. O impacto da rede
sobre os salários já foi medido. O estudo da Global
Insight constatou que só em 2004 o Wal-Mart ha-
via provocado uma queda de 2,2% nos salários ge-
rais dos americanos. A relação com os trabalhadores
tornou-se a ponta mais frágil da empresa. Gerou uma
onda crescente de protestos e um documentário que
acusa a rede de destruir empregos locais e explo-
rar seus trabalhadores. O Wal-Mart se defende e
diz que as críticas são exageradas.

Essa polêmica ainda não cruzou as fronteiras bra-
sileiras. Em primeiro lugar, porque a realidade do mer-
cado de trabalho é bem diferente. Aqui, o próprio sin-
dicato dos comerciários reconhece que o Wal-Mart pa-
ga salários de mercado. E um emprego numa empre-
sa como o Wal-Mart vale muito mais para o trabalha-
dor num país pobre que nos Estados Unidos. Ainda as-
sim, há uma movimentação internacional em torno do
crescimento da empresa no Brasil. Recentemente, os
sindicalistas americanos pediram ajuda aos comerciá-
rios ligados à Força Sindical para barrar a compra do
Sonae. Num encontro ocorrido no mês passado em Las
Vegas, os brasileiros saíram com o compromisso de
marcar uma audiência com o presidente Lula, con-
tratar um escritório de Direito Comercial para inviabi-
lizar a compra no Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) e protestar nas ruas e no Sena-
do. Na semana passada, o Wal-Mart conseguiu driblar
a pressão. "Pela primeira vez desde 1995 os executi-
vos se comprometeram a manter o emprego dos traba-
lhadores do Sonae e permitir a sindicalização dos fun-
cionários. Hoje, menos de 1% dos funcionários do Wal-
Mart é sindicalizado", afirma Ricardo Patah, coorde-
nador brasileiro dos comerciários da Força Sindical.
"Desistimos de tentar barrar a compra, mas vamos
manter o pedido de audiência com Lula", diz. O Wal-
Mart tem uma fórmula pronta para lidar com a fama
de durão: "Nade contra a corrente, ignore o senso
comum e prepare-se para ser criticado". Esse é o úl-
timo dos dez mandamentos de Sam Walton, o fundador
da rede. O Wal-Mart vem com tudo.  
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