




pansão e confirma investi-
mentos no Brasil em 2007,
da ordem de R$ 80 milhões.
"Nosso projeto é crescer.
Não há discussão em torno
da venda do negócio. So-
mos capitalizados e, se pre-
cisar de dinheiro para
expandir, nós temos", afir-
ma Rubens Batista Júnior,
vice-presidente executivo
do Makro. Até o final do
ano, cinco novas lojas serão
abertas, o que elevará o nú-
mero de pontos-de-venda
para 59. É o maior número
de inaugurações na história
recente da empresa, que
desembarcou por aqui em
1972. A média de inaugura-
ções nos últimos anos não
superou três ou quatro.

O arrojo maior nos pla-
nos de expansão pode
ser explicado pelos re-
sultados da rede. De
2002 a 2005, suas ven-
das cresceram 12%, infe-
rior à média do setor, de
40%. O lucro no período
caiu de R$ 100 milhões
para R$ 78,5 milhões.
Em 2006, a tendência come-
çou a se inverter. A receita
bruta subiu de R$ 3,9 bi-
lhões para R$ 4,2 bilhões. O
lucro passou dos R$ 78,5 mi-
lhões para R$ 116,2 milhões.
Diferentes razões levaram a
companhia a voltar a andar
mais rápido. A expansão do
mercado de classes C e D,
que são atendidas pelo pe-
queno varejista (foco do ne-
gócio do Makro), contribuiu para o de-
sempenho. O ritmo mais agressivo nos
negócios, imposto durante a gestão de
Luiz Antônio Viana, também tiveram
peso. Viana colocou a empresa na TV,
no canal Shop Tour, para trazer o pe-
queno cliente de volta à loja. Fez
anúncios de página inteira em jornais
e acabou com a necessidade de ter car-
tão da cadeia para fazer compras na
rede. O novo Makro passou a vender
eletrônicos e a comercializar mercado-
rias mais fracionadas. A negociação
com a indústria ficou mais dura. Mas

parte desse modelo, após a saída de
Viana, está sendo repensada. "Somos
uma empresa em que 'every penny
counts' (todo centavo conta), como di-
zem os estrangeiros. Não queremos
cair na tentação de abraçar um novo
projeto, ao passar a vender para a
pessoas físicas também, e acabarmos
perdendo o foco da operação e fazen-
do confusão na cabeça do nosso clien-
te", afirma Júnior. "Vamos crescer
dentro do nosso modelo", diz ele. Isso,
talvez, enquanto alguém não decide
assinar um cheque mais polpudo. H
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