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AO QUE TUDO INDICA, A LOJAS AMERICANAS ENTROU no time de empresas que não 

congelaram seus planos de crescimento por conta da crise financeira. A companhia tem 

um agressivo projeto de expansão cujo objetivo é transformá-la em uma espécie de InBev 

do varejo, a multinacional belgo-brasileira dos bilionários Carlos Alberto Sicupira, Marcel 

Telles e Jorge Paulo Lemann. Seu braço de comércio eletrônico, a B2W, criada com a fusão 

da Americanas.com e Submarino, recebeu sinal verde para se internacionalizar. A primeira 

investida será no México em 2009. A rede de lojas físicas também abrirá unidades no 

Exterior, invadindo a Argentina, o México e outros países da América Latina, seguindo 

depois para os EUA. Detalhes do projeto foram obtidos pela DINHEIRO, após o encontro do 

coreano Mu Hak You, que possui uma cadeira no conselho de administração da Lojas 

Americanas, com cerca de 600 investidores em São Paulo no mês passado. Ele abriu o 

jogo. "Jorge Paulo Lemann comprou a Brahma, depois a Antarctica, partiu para a América

Latina, se juntou com Interbrew e depois Budweiser. É exatamente assim que queremos 

fazer, exatamente como a Brahma", disse Hak You, gestor e proprietário da GWI Asset 

Management. Sua gestora é dona de 5,8% das ações da B2W e 9% da rede varejista. Sua 
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declaração foi dada em 30 de setembro, uma semana antes da grande sangria ocorrida 

nos mercados globais e que acarretaram o fechamento de seus fundos, recheados de 

papéis das varejistas. 

O modelo de expansão internacional da B2W no mercado já está definido. Há ainda um 

plano audacioso de entrada da Lojas Americanas em pequenas cidades brasileiras com 

mais de 50 mil habitantes. Para isso, ela utilizaria a bandeira Americanas Express. A 

abertura acontecerá se o entorno desses municípios abrigar pelo menos 150 mil pessoas. 

Pelas contas da empresa, 800 cidades brasileiras cabem dentro do perfil, revela Hak You. 

Trata-se de um número bem maior que o previsto anteriormente pela varejista - algo 

como 255 cidades. A meta é alcançar 100 novas lojas em três anos. Só em 2008, serão 55 

novos pontos, cinco a mais que os 50 que a rede divulgou oficialmente. Além do 

crescimento orgânico, a expansão ocorrerá por meio de fusões ou aquisições. A companhia 

planeja se fundir a uma varejista norte-americana de peso, conforme afirmou Hak You. 

Tudo deve acontecer nos próximos dez ou 12 anos. "A regra é 'quanto maior, melhor'. As 

margens dessas redes têm sido cada vez mais esmagadas e a saída é ganhar tamanho. A 

estratégia está corretíssima", analisa Cláudio Felisoni, do Provar. Um dos principais 

obstáculos do projeto está no forte endividamento do grupo. "Lojas Americanas é uma 

empresa muito alavancada e necessita de crédito para financiar sua dívida. E precisar de 

crédito num momento como o atual é ruim", afirma Luciana Leocádio, da Ativa Corretora. 

Quanto à B2W, o plano é outro: a empresa vai abrir um escritório na capital mexicana 

ainda neste ano e iniciar a venda virtual em 2009. "Ali ainda é terra de ninguém. A maior 

empresa de internet no México fatura US$ 30 milhões ao ano, enquanto a B2W vai marcar 

R$ 4,7 bilhões de venda bruta (em 2008) ", explicou Hak You aos investidores, após barrar 

a entrada da reportagem da DINHEIRO na reunião. Toda essa atenção dada à B2W não 

ocorre à toa. No momento da reunião, dias antes do tsunami financeiro mundial, a 

companhia estava prestes a fechar o ano vendendo mais que a Lojas Americanas. Em 

agosto, por exemplo, enquanto a B2W vendeu R$ 403 milhões, a varejista tradicional 

vendeu R$ 385 milhões, diz Hak You. 
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