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Conhecido por seu conservadorismo, o atacadista holandês Makro começa a adotar estratégias 
já praticadas por alguns de seus concorrentes. Resiste à idéia de que estaria reagindo ao 
crescimento do formato atacarejo (mistura de atacado e varejo), mas começa as testar a 
expansão com formato de lojas menores e também vai aceitar cartão de crédito. A empresa 
que sempre desprezou o plástico como forma de pagamento acaba de lançar seu cartão de 
crédito próprio e bandeirado (Mastercard e Visa), em parceria com o Ibi.  
 
"Seguimos sendo conservadores, mas achamos que o cliente precisa desse tipo de serviço", 
afirma o presidente do Makro na América do Sul, Antonio Calmenares.  
 
No ano passado, depois de uma longa disputa, o Carrefour adquiriu a rede Atacadão, e o 
Grupo Pão de Açúcar comprou 60% do Assai Atacadista, demonstrando uma movimentação do 
varejo em direção ao atacado. "Fico feliz com esse movimento. Eles estão focando o 
consumidor final e aos poucos os clientes profissionais vão migrar e nós vamos ficar um pouco 
mais sozinhos nesse mercado", acredita Calmenares.  
 
O teste com lojas menores, que também está sendo feito na Argentina, vai começar no Brasil 
pela cidade de São Paulo, no bairro Itaim Bibi, em até três meses. A idéia é, segundo 
Calmenares, atender diariamente os clientes que são foco da empresa: o segmento chamado 
pelo Makro de "horeca" (hotéis, restaurantes e catering), que respondem por cerca de 27% 
das vendas da empresa.  
 
O novo formato vai seguir os padrões do formato tradicional, o que quer dizer, nada de 
sacolinhas plásticas ou aparelho de ar-condicionado. Isso significaria elevação de custo e, 
portanto, não faz parte do vocabulário da empresa. "Não tenho nada contra cliente pessoa 
física, mas não faço nada por ele", diz Calmenares.  
 
Era por uma questão de custos que o Makro não aceitava cartão de crédito como forma de 
pagamento em suas lojas. O mais perto que a empresa chegou disso foi a adoção de um 
cartão private label, administrado pela Fininvest. A parceria durou de outubro de 2007 a 
dezembro do ano passado. O plástico, batizado de Pague & Leve, chegou a apenas 153 mil 
unidades, de uma base de 2 milhões de clientes cadastrados na empresa.  
 
O clientes pessoas físicas, embora representem apenas 20% das vendas da empresa no Brasil, 
representavam 60% dos cartões private label emitidos.  
 
Agora, com o cartão de crédito bandeirado, a empresa quer incentivar ainda mais os clientes 
pessoa jurídica. Além disso, quer elevar a participação das vendas por meio de cartão de 14% 
para 40%. "O tempo não importa", diz.  
 
A parceria, com participação de 50% de cada uma das companhias, tem um contrato de 20 
anos de duração. Entre avaliar, discutir e decidir fazer o acordo o Makro levou um ano e meio. 
"Somos cautelosos e conservadores", diz Calmenares, quando questionado sobre a 
possibilidade de estender a parceria para outros países onde a atacadista está presente.  
 
Assim como acontece com cartões de crédito de varejistas, o Ibi também planeja lançar outros 
produtos associados ao plástico como seguros, por exemplo. "O que estamos fazendo desde 
2000 mostra a nossa estratégia. Fortalecemos nossa relação com a C&A, abrimos 153 pontos 
de venda próprios e nos posicionamos como gestores de produtos financeiros para o varejo 
nacional", afirma o presidente do Ibi, Luiz Fernando Fleury.  
 
A empresa, que pretende à Cofra Holding, que também controla a C&A, administra uma base 
de 20,9 milhões de clientes, no Brasil.  
 



Com as novidades e os planos de abertura de oito lojas no formato tradicional este ano, a 
ampliação do sistema delivery de cinco para 22 lojas, o Makro pretende elevar em 8,7% sua 
receita bruta, chegando a R$ 5 bilhões.  
 
Estas devem ser as últimas ações de Calmenares à frente das operações brasileiras da 
empresa. O venezuelano que acumulou por um ano a presidência do Makro no Brasil, deixa o 
cargo no dia 1 de abril. Vai ser substituído por um brasileiro que já faz parte dos quadros da 
empresa mas cujo nome ainda não foi anunciado.  
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