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O Makro, maior rede de atacado de auto-serviço do país, aderiu à moda de lojas de vizinhança, 
uma forte tendência entre as grandes varejistas de alimentos, como Wal-Mart, Carrefour e Grupo 
Pão de Açúcar, e também começou a testar um serviço de entrega, que foi implementado 
inicialmente em cinco unidades no país. A abertura dessas novas frentes de negócios faz parte da 
estratégia traçada pelo presidente da rede atacadista na América do Sul, Antonio Colmenares, 
para solidificar a presença do Makro na América do Sul e, em especial, no Brasil, que responde 
por 60% das vendas e por 40% do lucro do grupo na região.   
 
"Em 2008, queremos quebrar a barreira de R$ 5 bilhões de faturamento no Brasil", disse 
Colmenares, que acumula a presidência do Makro no Brasil desde a saída de Luiz Antônio Viana, 
há cerca de um ano. Em abril, porém, a filail brasileira terá à frente um novo executivo - um 
brasileiro -, que foi escolhido entre os próprios quadros do Makro no país, disse Colmenares. Em 
2007, o Makro faturou R$ 4,6 bilhões no Brasil. Em 2006, as vendas atingiram R$ 4,2 bilhões e o 
lucro foi de R$ 116 milhões. O resultado do ano passado ainda não foi divulgado.   
 
A atacadista, que é controlada pelo grupo holandês SHV Holdings, começará a abrir pequenas 
unidades nos bairros para atender os chamados clientes "horeca" - hotéis, restaurantes e catering 
(serviços de refeição). A primeira será inaugurada no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e a 
segunda na região da Cantareira, também na capital. "Nossos clientes não têm tempo para ir à 
loja e sentimos a necessidade de estar mais próximos deles", afirmou Colmenares. As lojas de 
vizinhança também serão testadas na Argentina.   
 
Além desses novos formatos, o Makro tem planos de abrir oito unidades convencionais no Brasil, 
onde a rede possui 108 lojas, e mais nove postos de gasolina. Também serão abertas três lojas 
na Argentina, três na Colômbia e quatro na Venezuela.   
 
Embora esteja testando novos negócios, Colmenares afirma que o Makro mantém-se fiel ao 
modelo atacadista e que os clientes profissionais, que respondem por 80% da carteira, continuam 
sendo o foco da companhia. A empresa atende consumidores finais, mas não se "esforça" para 
isso. A empresa, disse ele, descarta aderir ao modelo de "atacarejo" - mistura de atacado com 
varejo que virou moda após a aquisição do Atacadão pelo Carrefour, do Assai pelo Grupo Pão de 
Açúcar e do Maxxi pelo Wal-Mart.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


