
JUNTOS
CONTRA
A WAL-MART

Os bastidores da fusão entre a
Americanas.com e o Submarino
— e os efeitos que a criação desse
gigante trará para todo o varejo
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TIAGO LETHBRIDGE E CRISTIANE CORRÊA

O
DIA DO FECHAMENTO DE UM GRANDE NEGÓCIO SEMPRE É MAR-

cado por uma forte tensão. Reina o cansaço. Cada lado dei-
xa para o último momento a solução de alguns nós penden-
tes. Os principais negociadores, exasperados, não aguentam
mais olhar para a cara de seus interlocutores. Em 22 de no-
vembro, quando os acionistas e executivos das lojas de co-
mércio eletrônico Americanas.com e Submarino sentaram-

se à mesa para negociar os detalhes do contrato de fusão das duas compa-
nhias, essa tensão atingiu patamares pouco vistos na história dos negócios
brasileiros. O motivo foi a divulgação da notícia de que as duas empresas ne-
gociavam a criação de um gigante do varejo digital no país. (A informação
foi dada com exclusividade pelo Portal EXAME no final da manhã do dia 22.)
Os envolvidos planejavam fechar a fusão no dia 27, uma segunda-feira, quan-
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do os americanos teriam voltado do feria-
do de Ação de Graças — boa parte dos
acionistas do Submarino é formada por
investidores dos Estados Unidos. Todos
contavam com esses últimos cinco dias
para resolver as pendências finais e defi-
nir a estrutura da nova empresa. O mer-
cado, porém, obrigou os negociadores a
encurtar esse prazo. As ações das duas
companhias já sofriam forte oscilação, e
era necessário interromper a boataria com
uma definição. Uma conference call com
os envolvidos foi organizada em regime
de urgência. Os negociadores decidiram
antecipar o plano. "Precisamos anunciar
o negócio amanhã", disse na ocasião Ro-
berto Thompson,' um dos principais ne-
gociadores da Lojas Americanas.

Convocadas às pressas, mais de 30 pes-
soas se aglomeraram no final da tarde na
sala de reuniões do escritório de advocacia
Barbosa, Mussnich e Aragão (BMA), na
zona sul de São Paulo. "Tivemos de fazer
em poucas horas o trabalho de dias", diz
Moacir Zilbovicius, sócio do Mattos Fi-
lho e advogado do Submarino. "Era pre-
ciso anunciar o negócio antes da abertura
do mercado." Muitos só saíram da sala às
11 da manhã do dia seguinte, atarantados
com a avalanche de informações digeridas.
Na madrugada—entre salgadinhos e latas
de refrigerante —, tomaram-se na base do
corre-corre algumas decisões cruciais para
o negócio. Uma delas era o nome da nova
empresa. Havia duas opções: Lets ouB2W.
ambas estranhas aos ouvidos brasileiros e
criadas com o claro objetivo de conquistar
o público internacional, que teria enorme
dificuldade em pronunciar as palavras Sub-
marino e Americanas. Horas antes do anún-
cio, decidiu-se por B2W. Enquanto os ne-
gociadores revisavam o contrato, uma equi-

Fábrica da pe finalizava o comunica-
Ambev; do que seria enviado às re-
presença dações dos principais veí-
internacional culos de comunicação do

país. Com o dia já claro, o
presidente do conselho de administração
da Americanas, Carlos Alberto Sicupira,
chegou ao escritório para assinar o contra-
to. Às 10 horas, a Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) recebeu o fato relevante:
Americanas.com e Submarino propunham
a união de suas operações, um negócio que,
se aprovado pelos acionistas do
Submarino, pode mudar a fa-
ce do varejo brasileiro — e
não apenas do varejo digital.

O fuzuê da quarta-feira foi
um final tormentoso para um
processo de negociação que
correu em absoluto sigilo por
três meses. Tudo come-
çou no início de se-
tembro, quando a
Lojas Americanas
enviou ao Sub-
marino uma car-

Lemann e Telles:
disposição
para tomar a
Americanas
uma das
maiores
varejistas
do mundo
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ta propondo o início das conversas que le-
variam à fusão das duas empresas. As
companhias contrataram, então, seus as-
sessores financeiros (o Citigroup pela Lo-
jas Americanas e o Credit Suisse pelo Sub-
marino) e definiram o codinome que man-
teria a transação sigilosa pelos meses se-
guintes: Project Eagle (Projeto Águia, em
português). "No máximo dez pessoas par-
ticipavam das reuniões", diz Paulo Ara-
gão, advogado da Americanas. As reuniões
eram feitas nos escritorios de advocacia
que assessoravam as empresas. As nego-

ciações dividiram-se em dois blocos prin-
cipais. No primeiro, discutiu-se o preço
a ser pago pelas ações do Submarino por
seu novo controlador, a Lojas America-
nas. O segundo bloco, em que foi acor-
dada a estrutura da nova empresa, foi o

mais complexa e contou com a parti-
cipação de um personagem

com ares mitológicos no
mundo da internet: o ban-
queiro de investimentos li-
banês George Boutros,
chefe de fusões e aqui-
sições em tecnologia do
Credit Suisse no estra-
tégico escritório de São
Francisco, na Califór-
nia. Boutros é uma es-
pécie de lenda do Va-
le do Silício, famoso
por uma mistura
pouco habitual de i



Jansen, do Submarino: estilo diferente de Anna Saicali, da Americanas.com

altíssima competência com certa falta de
modos. Sua fama pode ser resumida numa
intraduzível expressão em inglês que a re-
vista americana Wired usou para classifi-
cá-lo: briefcase slammer (ou seja. õ nego-
ciador teatral, que tem por hábito dar mur-
ros na mesa e falar alto com o objetivo de
intimidar o outro lado e, assim, avançar
suas posições). Boutros veio ao Brasil cin-
co vezes para auxiliar o Submarino. Sua
função era proteger a empresa do possível
apetite controlador da Lojas Americanas.
"Ele é extremamente duro e conseguiu um
pacote de governança excelente", diz Au-
gusto Cruz, conselheiro do Submarino e
um dos principais negociadores da com-
panhia. Uma das vitórias de Boutros foi a
limitação do poder da Americanas, que te-
rá de submeter à aprovação dos conselhei-

ros independentes do Submarino suas de-
cisões mais estratégicas.

A união de forças entre as duas maiores
companhias do varejo em internet simbo-
liza uma transformação no comércio ele-
trônico brasileiro. Após a euforia da bolha,
na qual centenas de empresas foram cria-
das com grande expectativa de lucros futu-
ros que depois não se confirmaram, viveu-
se um período de depuração. A lógica dar-
winista provou que o comércio eletrônico
é, antes de eletrônico, um comércio como
outro qualquer. Ou seja, tão importantes
quanto previsões impressionantes de cres-
cimento são fatores antigos do mundo "dos
tijolos", como escala, sinergias e poder de
negociação com fornecedores. Alguns nú-
meros dão uma medida da importância do
tamanho nesse mercado. Enquanto o Sub-

Fonte: e-bít

marino tem margem bruta média de 28,2%.
a Americanas.com conseguia chegar a
31,2%. Na guerra do varejo, três pontos per-
centuais são uma enormidade. A explica-
ção para essa diferença é a escala — não
apenas a Americanas.com é maior que o
Submarino como boa parte de suas com-
pras é feita em conjunto com a Lojas Ame-
ricanas. Incluindo a operação física e a on-
line, a Lojas Americanas deve faturar 4,8
bilhões de reais neste ano (estima-se que
um terço venha das vendas pela internet),
enquanto as receitas do Submarino ficarão
em tomo de 860 milhões de reais. Juntas,
as duas empresas prevêem a geração de si-
nergias que vão se traduzir em economias
de cerca de 800 milhões de reais.

Apesar do rápido crescimento, o comér-
cio eletrônico representa atualmente ape-
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nas 2% do varejo brasileiro, algo como 4,3
bilhões de reais. Para avançar, America-
nas.com e Submarino perceberam que pre-
cisariam levar essa guerra para um campo
muito maior que o das vendas meramen-
te virtuais. Agora, as duas empresas estão
juntas para enfrentar os gigantes varejis-
tas que se preparam para reforçar sua po-
sição'online — e que podem ameaçá-las.
Alguns exemplos são Ponto Frio, Extra e
Magazine Luiza. No final de novembro, a
temida Wal-Mart anunciou que fará um
grande investimento no comércio eletrô-
nico no Brasil em 2007. Em itens de alto
valor, como eletrodomésticos, a concor-
rência desses varejistas tradicionais já in-
comodava os dois líderes. Espera-se tam-
bém que a Casas Bahia trace uma estraté-
gia para a internet, aumentando a pressão
sobre as margens de diversos produtos.
"Cada vez mais. a competição é com o va-
rejo como um todo, não só o online", diz
Flávio Jansen, presidente do Submarino.

DEPOIS DE APROVADA A FUSÃO, os no-
vos administradores terão o enorme desa-
fio de transformar em sócios funcionários
que se tratavam como inimigos. "As duas
empresas têm culturas bastante diferentes",
diz um ex-executivo da Americanas. Se-
gundo ele, por ser um puré player ("joga-
dor puro") e atuar só na internet, o Subma-
rino é mais ágil que a Americanas.com e
está livre das amarras do varejo tradicional
— como o gerenciamento de lojas. Além
disso, ao longo dos anos, as duas concor-
rentes fomentaram um clima de rivalidade
entre si. "DentrodaAmericanas.com, mui-
ta gente evita falar o nome do Submarino
e prefere se referir ao concorrente como
'aquela empresa das bolinhas azuis'", diz
um executivo com origem na Americanas.
A diferença de estilos de gestão pode ser
percebida também pelo perfil dos líderes
das duas empresas. Flávio Jansen e Anna
Saicali, que vão compartilhar o comando
da B2W. Aos 40 anos de idade, Jansen é
quase um veterano da internet. Articulado
e comunicativo, foi um dos fundadores do
Submarino, em 1999. Anna é reclusa. Não
tira fotos e não dá entrevistas (nem sequer
participou da conference call que explicou
aos analistas a proposta de fusão com o
Submarino). Formada em estética e filo-
sofia da arte pela Sorbonne, na França, e
escultora nas horas vagas, entrou na Ame-
ricanas há nove anos. Aos 43 anos, coman-

Hurley e Chen, da o braço de varejo di-
do YouTube: gital da companhia des-
novos-ricos de 2004. Antes disso foi
da internet responsável pelas áreas

de RH e tecnologia.
Com a fusão com o Submarino, a Ame-

ricanas começa a traçar um roteiro muito
parecido com o da Brahma, empresa ad-
quirida em 1989 pelo trio Jorge Paulo Le-
mann, Marcel Telles e Carlos Alberto Si-
cupira. Em 1999, a Brahma comprou a ri-
val Antárctica e deu origem à Ambev, a

maior cervejaria do país. A partir daí. apos-
tou fortemente na internacionalização. Em
2004. o trio controlador vendeu sua parti-
cipação na cervejaria aos belgas da Inter-
brew. Com a operação, Lemann, Telles e
Sicupira entraram para a lista de homens
mais ricos do mundo, elaborada pela re-
vista americana Forbes. Agora que está
prestes a formar a maior plataforma de co-
mércio eletrônico do país, a Americanas já
pensa em dar mais um salto. "O objetivo
daqui para a frente é a expansão interna-
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Bezos, da to sobre o huraor dos in-
Amazon.com: vestidores que o Google,
mudança no cujo valor de mercado já
modelo de bateu os 150 bilhões de
negócios dólares e garantiu a seus

fundadores, Sergey Brin
e Larry Page, destaque corno alguns dos
bilionários mais jovens do mundo.

Enquanto um seleto grupo de sobrevi-
ventes continua crescendo, novas empre-
sas de tecnologia surgiram nos últimos
dois anos, transformando radicalmente o
ambiente de negócios. O Skype permitiu
fazer ligações telefónicas gratuitamente
por meio do protocolo de internet. O site
de comunidades MySpace tornou-se o en-
dereço mais visitado dos Estados Unidos.
O YouTube ganhou status de fenómeno ao
facilitar o compartilhamento de vídeos pe-
la rede mundial. O sucesso dos novos ne-
gócios fez com que o dinheiro voltasse a
fluir para a rede, gerando uma onda de fu-
sões e aquisições mundial. Em julho de
2005, a News Corp., do magnata austra-
liano Rupert Murdoch, pagou 580 milhões
de dólares pelo MySpace. Pouco depois,
o eBay comprou o Skype por 2,6 bilhões
de dólares. Há dois meses, o Google arre-
matou o YouTube, que tinha apenas 18 me-
ses de vida, por 1,6 bilhão de dólares. Seus
fundadores, Chad Hurley e Steve Chen,
foram imediatamente alçados ao posto de
mais novos magnatas da internet.

Nos Estados Unidos, as vendas online
representam 6% do varejo e crescem 25%
ao ano. Apesar dessa aparente exuberância,
o cenário não está livre de nuvens carrega-
das. O principal alerta veio daAmazon.com,
maior empresa de varejo online do mundo.
A companhia está diversificando agressi-
vamente seu modelo de negócios, um mo-
vimento que sugere que seu fundador, Jeff
Bezos, não está assim tão confiante nas ven-
das da loja virtual. Recentemente, a empre-
sa decidiu alugar seus potentes servidores
para concorrentes e inaugurou um serviço
de venda de vídeos pela web. Tanto no Bra-
sil como nos Estados Unidos, a venda de
CDs e DVDs sempre foi um dos motores
do varejo online. Mas novos modelos de
negócios pela internet, como o popular ser-
viço iTunes, da Apple, estão corroendo es-
se mercado. Um tipo de ameaça para o qual
o novo gigante do varejo eletrônico brasi-
leiro também terá de se preparar. •

Com reportagem de Ricardo César
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cional, principalmente na América Latina
e na índia", diz Roberto Martins, diretor
financeiro da Americanas. Segundo exe-
cutivos próximos à empresa, essa expan-
são teria por objetivo atrair o interesse da
Wal-Mart, maior varejista do planeta. Va-
le dizer que o relacionamento entre os con-
troladores da Americanas e a Wal-Mart é
antigo e profundo. Lemann é admirador
confesso de seu fundador, Sam Walton.
Além disso, a Wal-Mart fez sua estreia no
Brasil, na década de 90, por meio de uma
associação com a Lojas Americanas.

A fusão entre Americanas.com e Sub-
marino é também reflexo de um novo mo-
mento da internet mundial. Com a queda
da Nasdaq, em março de 2000. o cenário
de abundância de recursos visto durante a
bolha mudou radicalmente. Em todo o
mundo, várias companhias pontocom su-
bitamente desapareceram. Os investimen-
tos escassearam. Seguiu-se um período de
ceticismo com os empreendimentos de in-
ternet que se estendeu até 2004. Poucas das
empresas surgidas nos anos 90 sobrevive-
ram —entre elas Amazon, Yahoo! e eBay.
Nenhuma delas, porém, teve mais impac-
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