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A D&S, varejista que possui a maior rede de supermercados do Chile, negou ontem que tenha 
reatado conversações com a maior empresa de varejo do mundo, a Wal-Mart, depois de sua 
fusão com o grupo chileno Falabella, o maior em lojas de departamentos e shopping centers do 
país, ter sido rechaçada pelo tribunal chileno de defesa da concorrência. Ontem, o jornal "El 
Mercúrio", o maior do Chile, publicou reportagem em que diz que o grupo americano estaria 
em conversações para comprar a D&S. 
 
Uma fonte do varejo chileno, que conhece de perto a D&S, disse ao Valor que uma operação 
entre D&S e Wal-Mart seria possível, mas, como o mercado local é muito competitivo, não 
deveriam ocorrer mudanças dramáticas no setor caso o gigante americano decidisse aportar 
no país. "O Wal-Mart vai muito bem no México. No Brasil, vai bem e, na Argentina, vai 
relativamente bem. Teríamos que ver como se sairia no Chile", observou. Ele lembrou que a 
rede francesa Carrefour tentou operar no Chile, mas decidiu vender seus ativos para a D&S 
depois de colher resultados desanimadores por três anos. 
 
O jornal "El Mercúrio" informou ontem que um ponto difícil nas conversas entre a D&S e o Wal-
Mart é que este quer comprar a totalidade do negócio, enquanto a família Ibánez, dona da 
D&S, gostaria de permanecer na companhia. Um dos controladores e diretor da D&S, Nicolás 
Ibánez, observou ao jornal chileno que "está por se ver". "O Wal-Mart é uma grande empresa 
e tem muito que fazer em seu próprio país. Eles estão acostumados seguramente a (ter) 
100%, no mínimo o controle total (...), é provável que vejamos o Wal-Mart na região atuando 
sozinho ou por meio de algum operador local", acrescentou. 
 
As ações da D&S chegaram a ser suspensas no pregão da bolsa de valores de Santiago. 
Voltarama ser negociadas depois que o gerente-geral da D&S, Enrique Ostalé, enviou 
comunicado à bolsa negando as conversas com Wal-Mart com objetivo de comprar a totalidade 
ou uma parte do capital da D&S. As declarações que foram atribuídas a Ibánez, diz Ostalé, não 
dão margem a esse tipo de conclusão. 
 
Carrefour tentou, mas desistiu do mercado chileno, onde não conseguiu competir 
com as redes locais 
 
"Me parece pouco provável uma fusão como esta devido às diferenças de tamanho. O Wal-
Mart compra o controle total das empresas e isto me parece pouco provável e pouco atraente 
para os acionistas da D&S", observou ao Valor o presidente da empresa de pesquisas de 
mercado Adimark GFK, Roberto Méndez. "De qualquer maneira, a concorrência chilena não dpa 
sinais de estar nervosa. Já vieram outros competidores mundiais, como Carrefour, e 
fracassaram por falta de conhecimento dos consumidores locais", diz Méndez. Nos Estados 
Unidos, um porta-voz do Wal-Mart disse à Bloomberg que a companhia não comentaria o 
assunto. 
 
O fato é que tanto D&S quanto Falabella estão reavaliando suas estratégias depois de terem 
gasto quase um ano negociando a fusão de seus negócios plano derrubado pelo tribunal de 
defesa da concorrência no final de janeiro. Elas também desistiram de recorrer à justiça 
comum para tocar adiante a fusão e trataram de mostrar ao mercado as duas têm ações 
cotadas em bolsas que estão em ótima forma. Os balanços de 2007 das duas empresas 
mostram lucro e aumento da receita. 
 
Na semana passada, a D&S anunciou que está voltando a negociar uma parceria com o banco 
espanhol BBVA, que administraria seu cartão de crédito a provável aliança foi suspensa no ano 
passado devido às conversas com a Falabella, que já tem um banco. As duas varejistas têm 
planos de expansão no Chile neste ano, mas este mercado ficou pequeno para ambas, que 
almejam crescer em outros países da América Latina. 
 
Caso a fusão de D&S e Falabella tivesse ido em frente, o seu desembarque no Brasil poderia 
ocorrer em horizonte não muito distante. O exemplo da Cencosud, forte concorrente que 



comprou no ano passado a brasileira GBarbosa e ingressou no time dos cinco maiores grupos 
de supermercados do Brasil, é visto com admiração. A Falabella já tem negócios na Argentina, 
no Peru e na Colômbia. A D&S tem 35% da atacadista Alvi, no Peru. 
 
Além da bandeira Líder, a maior do Chile nos segmentos de hiper (6 a 12 mil metros 
quadrados) e supermercados (2 a 4 mil), a D&S lançou mais duas marcas no ano passado: a 
Ekono e a Bodega Acuenta. A primeira, com 40 lojas, ê Voltada ao consumidor de menor 
renda. "Este cliente se sente intimidado nas lojas grandes, onde há grande vigilância", explicou 
na semana passada o gerente de Assuntos Corporativos da D&S, Cláudio Hohmann. A Bodega 
Acuenta, que até agora so possui duas lojas, é de baixíssimo custo. A D&S tem 33% do setor 
de auto-serviço no Chile. 
 
A Cencosud vem crescendo rapidamente com aquisição de cadeias regionais e já tem cerca de 
30%. O grupo Saieh, do mercado financeiro, estreou no setor de supermercado em 2007 ao 
comprar a rede Unimarc e já tem 11%. A rede Tottus, da Falabella, tem cerca de 5%. Estes 
quatro grupos, juntos, detêm 80% das vendas de auto-serviço do Chile. 
 
O braço financeiro das varejistas chilenas ganha cada vez mais força e ajuda a alavancar seus 
negócios na área de shopping centers um setor que começa a crescer bastante no país, em 
especial em Santiago, onde o que se vê pelas ruas são centros comerciais acanhados, com 
lojinhas, com, exceção do Parque Arauco, um shopping de maior proporção e da rua Bosque, 
que abriga grifes mais sofisticadas. 
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