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O gigante quer
os pequenos
O Wal-Mart
transforma sua
estratégia de
aquisições para
encostamos líderes
do varejo brasileiro
DENISE CARVALHO

compra de redes de varejo bra-
sileiras fez bem ao Wal-Mart,
maior varejista do mundo. Ate
2003, o gigante americano era

no Brasil um anão se comparado aos lí-
deres Pão de Açúcar e Carrefour. Basta-
ram dois cheques para mudar radical-
mente esse panorama. Após investir mais
de l bilhão de dólares na compra das re-
des Bompreço (a maior do Nordeste) e
Sonae (a maior do Sul), o Wal-Mart en-
costou nos líderes e, feitas as absorções,
construiu o que os especialistas conside-

ram a mais azeitada operação do varejo
brasileiro. Diante do sucesso das aquisi-
ções, a matriz do Wal-Mart, em Benton-
ville, colocou à disposição dos executivos
brasileiros todo o poder do fôlego finan-
ceiro da rede para continuar sua onda de
compras e, ao final do processo, tornar-se
o maior varejista do Brasil. Surgiu, no
entanto, um problema — a era das gran-
des aquisições acabou. Após o Carrefour
comprar o Atacadão, rede voltada para a
baixa renda, com faturamento de 5 bi-
lhões de reais, sobraram no mapa do va-
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rejo brasileiro empresas com receitas
menores, de aproximadamente l bilhão
de reais. O único alvo que poderia mudar
o panorama do setor, o atacadista Makro.
já avisou aos interessados que não está à
venda. "Hoje é quase impossível assumir
a liderança com apenas uma ou duas com-
pras", diz o especialista em
varejo Marcus Striker, diretor
da consultoria AT Kearney.
"Q Wal-Mart vai precisar tirar
alguns coeíhos da cartola."

Diante desse cenário, os
americanos decidiram trans-
formar seu modelo de aquisi-
ções. O primeiro passo foi
remodelar sua estrutura inter-
na. Segundo EXAME apurou,
a rede criou um departamento
que se dedica unicamente à
busca de novos alvos. Trata-se
de um movimento inédito en-
tre os grandes varejistas brasi-
leiros e dá a medida exata do
apetite do Waí-Marl para o
crescimento por aquisições.
Essa missão coube ao execu-
tivo paulista Eduardo Alcaro.
Após um período na área de
fusões e aquisições na sede do
Wal-Mart, cm Bcntonville,
Alcaro tornou-se a grande
aposta do presidente da rede
no Brasil, Hector Nunes, para
fazer deslanchar o novo de-
partamento —• e também o
ousado plano de aquisições.
Para chegar lá, a estratégia
elaborada por Alcaro é diame-
tralmente oposta à anterior.
"O plano da nova unidade é
vasculhar oportunidades em
todo o Brasil", diz um execu-
tivo familiarizado com o Wal-
Mart e com a nova divisão.
"Na mira estão principalmente as redes
pequenas e médias, que os grandes até
agora descartavam" Procurados por
EXAME, executivos do Wal-Mart não
quiseram conceder entrevista.

ALÉM DE ALCARO, a máquina de aquisi-
ções do Wal-Mart é formada por uma de-
zena de executivos. A tarefa desse grupo,
que está apenas começando- é fazer um
mapeamento de aproximadamente 100
alvos potenciais em todo o Brasil. Para

conhecer melhor essas empresas, a equipe
tem viajado pelo país. Na viagem mais
recente, Alcaro e outras sete pessoas visi-
taram Palmas, no Tocantins, e Porto Velho,
em Rondônia. Nessas regiões, os enviados
do Wal-Mart passaram duas semanas con-
versando com associações e prefeituras

para obter informações sobre os
supermercados locais, que quase
sempre mantêm um pé fincado
na informalidade. As visitas a
esses estados fazem parte de
uma estratégia acertada com a
matriz americana. Entre as prio-
ridades de Alcaro estão aquisições nas
regiões que se desenvolvem graças ao
avanço do agronegócio. Recentemente.
os olheiros do Wal-Mart estiveram em
Mato Grosso. Um dos alvos mais cobiça-

dos no estado é a rede Comper, empresa
com 31 lojas, faturamento estimado em
200 milhões de reais por ano e forte pre-
sença tanto em Mato Grosso como em
Mato Grosso do Sul. Segundo EXAME
apurou, os donos da rede pretendem pro-
curar interessados pela aquisição.

Em sua nova fase, o Wal-
Mart terá de se defrontar com
outra realidade: a simbiose
entre o varejo de alimentos e
outras modalidades de ven-
das, notadamente de eietroe-
letrônicos. Com o rareamento
de alvos no varejo de alimen-
tos, essa modalidade de con-
solidação é vista como inevi-
tável. No ano passado, as
grandes redes de alimentos
estiveram entre os principais
interessados na compra da
Casas Bahia (o presidente da
rede, Michael Klein, sempre
negou publicamente a inten-
ção de vender a companhia).
Hoje. essas empresas avaliam
a possibilidade de comprar o
Ponto Frio, que desistiu de
fa/er urna emissão de ações e
procura candidatos à sua aqui-
sição. O Wal-Mart também
estudou a aquisição da rede
mineira Ricardo Eletro, que
faturou ] bilhão de reais em
2007 e está sendo oferecida
pelo banco de investimento
Credit Suisse a potenciais in-
teressados. Para o Wal-Mart,
tornar sua estratégia de aqui-
sições no Brasil mais agressi-
va é um reflexo da situação
mundial da rede — de três
anos para cá. ela tem depen-
dido dos mercados internacio-
nais para manter suas taxas de
crescimento. No ano fiscal de
2008, as vendas da empresa
nos Estados Unidos cresceram
5.8%. No resto do mundo, a
expansão foi de 17.5%. O au-
mento foi puxado, sobretudo,
pelo desempenho dos países

emergentes. Hoje, o Wal-Mart tem 321
lojas no Brasil, 206 na China e 475 nos
países da América Central. E, com o tra-
balho de Alcaro e sua equipe, o número
brasileiro deve crescer — e rápido.
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