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Neste fim de ano, qualquer grupo varejista que não se chamar Wal-Mart tem motivos para 
preocupação. Lucros fracos e balanços endividados significam que alguns concorrentes estão 
enfrentando não apenas tempos difíceis, mas também a possível extinção. Com as vendas no 
comércio varejista dos Estados Unidos registrando uma queda recorde de 2,8% no mês 
passado e o índice de gastos do consumidor da Deloitte Research ficando negativo pela 
primeira vez desde 1980, o cenário está implacável.   
 
Grandes nomes como Circuit City, Linens´n Things e Steve & Barry estão entre os 22 
comerciantes que já pediram concordata este ano. Nos últimos anos, grupos varejistas que 
pediram concordata freqüentemente conseguiram sobreviver, mas isso poderá não acontecer 
mais. "Você não consegue financiamentos para se reorganizar, de modo que estamos num 
mundo em liquidação", diz Howard Davidowitz, presidente do conselho de administração da 
consultoria Davidowitz & Associates, especializada em varejo.   
 
A questão agora é: Quem está mais ameaçado? Os varejistas que são o número 2 ou 3 em 
suas categorias é só ver a posição da Circuit City em relação à Best Buy parecem 
particularmente vulneráveis. Eles não só deverão registrar quedas maiores nas vendas que os 
concorrentes mais fortes, como muitos também se endividaram demais para crescer em meio 
aos juros baixos dos últimos anos. O número de rebaixamentos de classificações de crédito de 
grupos varejistas pela agência Standard & Poor´s este ano 53 já ultrapassou o total de 2007, e 
a S&P diz que ele deverá aumentar mais até o fim do ano. "Faz muito tempo que não vemos 
um cenário tão difícil quanto este", diz Carl Steidtmann, economista-chefe da Deloitte 
Research.   
 
Os analistas estão observando de perto lojas de departamentos regionais como a Bon-Ton de 
York (Pensilvânia) e a Dillard´s de Little Rock. Ambas foram há muito superadas por grupos 
como a Macy´s, Kohl´s e J.C. Penney, e nos últimos anos têm visto suas classificações de 
crédito caírem na esteira da queda das vendas e aumento da alavancagem.   
 
A Bom-Ton, cujas vendas no conceito "mesmas lojas" (ignora o efeito da abertura e 
fechamento de lojas) caíram 6,3% até agora neste ano, parece ser a mais ameaçada, segundo 
analistas. A rede está muito endividada, depois de investir mais de US$ 1 bilhão na compra de 
142 lojas da Saks há dois anos, e suas lojas estão localizadas principalmente no problemático 
Rust Belt ( Cinturão da Ferrugem, área no nordeste dos Estados Unidos situada 
aproximadamente entre as cidades de Chicago e Nova York, cuja economia é baseada 
principalmente na indústria pesada e de manufatura. É a área de industrialização mais antiga e 
mais extensa dos EUA).   
 
A Bon-Ton não quis prestar declarações para esta reportagem, mas em 6 de novembro ela 
emitiu uma comunicado para dizer que a rede possui "uma capacidade de sobra para contrair 
empréstimos". Conforme observa Diane Shand, analista da S&P: "A grande preocupação é com 
seus fornecedores. Eles podem ficar nervosos e se recusarem a entregar novos produtos a 
eles."   
 
Enquanto isso, a Dillard´s já fechou 20 de suas 330 lojas este ano, em meio a uma queda de 
6% nas vendas. Mais lojas deverão ser fechadas em 2009. Ela também está sendo 
pressionada pelos investidores para que reorganize sua cúpula administrativa, que é dominada 
por membros da família fundadora Dillard. A Dillard´s diz que no momento tem bastante 
espaço para contrair empréstimos no âmbito de sua linha de crédito de US$ 1,2 bilhão, mas 
Monica Aggarwal, analista de crédito da agência Fitch, afirma que a queda nas vendas e 
margens de lucro vai pressionar a companhia "por um período de tempo prolongado". Os 
analistas estão céticos em relação à capacidade de recuperação da companhia.   
 
A rede de lojas de roupas femininas Talbots é outra que está sob observação. As vendas nas 
"mesmas lojas" caíram 14% no terceiro trimestre e recentemente a companhia decidiu se 
desfazer da marca de roupas informais J. Jill, que ela comprou há dois anos por US$ 500 



milhões. Resta saber se ela encontrará um comprador. "A J. Jill foi uma aquisição estúpida", 
diz Antony Karabus, president-executivo da consultoria Karabus Management. A Talbots, que 
começou a oferecer grandes descontos, não quis comentar o assunto. Apesar de todos os 
problemas de fim de ano, observadores do setor concordam que a situação vai piorar mesmo 
em janeiro. Conforme afirma Neil Stern, da consultoria McMillan Doolittle: "Vai ser um pós-
Natal muito ruim". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


