
Queda de consumo na América Latina obrigará varejo chileno a se reinventar  

“Se ao se levantarem pela manhã, a primeira coisa que vocês fazem é consultar o preço de 
suas ações na bolsa, me perdoem, mas eu acho que estão fazendo papel de bobos”, disse 
Laurence Golborne, gerente geral corporativo da Cencosud — principal entidade chilena do 
setor supermercadista —, poucos dias depois do início da crise financeira mundial numa clara 
indicação de que tanto o varejista em questão quanto seus congêneres locais devem deixar 
para trás os prejuízos e reestruturar seus planos de negócios. 

A débâcle econômica ocorreu justamente num momento em que o varejo chileno — constituído 
por supermercados, lojas de vestuário, de artigos para o lar e produtos tecnológicos — 
passava por uma fase de expansão promissora na região, sobretudo no Peru, país onde o 
Cencosud, Falabella e Ripley totalizaram vendas no valor de US$ 2,1 bilhões em 2007. Nesse 
mesmo ano, essas grandes empresas contabilizaram um total de 1.254 lojas desde que 
entraram no México, Brasil, Colômbia e Argentina, além do Peru. 

Analistas de instituições financeiras diversas prevêem um cenário muito complexo para as 
economias latino-americanas em 2009, com menor dinamismo de consumo e um crescimento 
econômico em torno de 3,1%, percentual inferior ao estimado pela CEPAL — Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe e centro de estudos na região — antes do início da 
crise. 

Álvaro Escobar, professor da Faculdade de Ciências Econômicas e de Administração da 
Universidade de Concepción, no Chile, concorda com as estimativas dos especialistas e 
assinala que “a tendência de compra de bens e de serviços na região diminuirá no ano que 
vem em relação a 2008, uma vez que os consumidores estarão mais cautelosos”. 

Já Augusto Castillo, professor da Escola de Negócios da Universidade Adolfo Ibáñez, diz que 
“os varejistas que atenderem às necessidades básicas de consumo, como alimentação, serão 
menos afetados do que as empresas do segmento de vestuário, eletrodomésticos e de 
tecnologia, já que o consumo de produtos desse tipo pode ser perfeitamente postergado”. 

A fórmula bem-sucedida das empresas chilenas no exterior consistiu na oferta atraente de 
crédito de consumo para a aquisição de bens e serviços. Portanto, de acordo com os 
especialistas, as expectativas de lucros promissores nesse setor praticamente desapareceram, 
já que as previsões para 2009 são de que os consumidores latino-americanos estarão mais 
arredios em relação ao endividamento. 

Consumo impulsionado por produtos substitutos 

Guillermo Bilancio, professor da Escola de Negócios da Universidade Adolfo Ibáñez, também 
acha que o ritmo do consumo regional será menor em 2009 em relação a 2008. Contudo, 
assinala que “o poder de compra em tempos de crise depende também da oferta de produtos e 
de serviços alternativos. A Argentina, por exemplo, passou por uma crise semelhante a atual 
entre 2001 e 2002, e de um modo talvez ainda mais drástico. Embora o consumo tenha sido 
afetado, surgiram na ocasião produtos novos que substituíram os antigos e restauraram a 
confiança do consumidor argentino”. 

 

 

 

 



Em 2002, a Argentina, passou por uma depressão econômica profunda, fruto de políticas 
econômicas equivocadas introduzidas pelo governo da época e que terminaram tolhendo o 
crescimento econômico. De acordo com Jim Saxton, vice-presidente do Comitê Econômico 
Conjunto do Congresso dos EUA, em seu relatório “A crise econômica argentina: causas e 
remédios”, a crise se traduziu em uma forte desvalorização da moeda local — o peso argentino 
perdeu 80% do seu valor diante do dólar —, alta de 41% na taxa inflação e aumento de 
27,6%, na taxa de desemprego, o que reduziu significativamente o poder de compra dos 
argentinos. 

Já a consultoria americana de pesquisa de mercados ACNielsen assinalava em um relatório de 
2004 que a forte recessão de 2002 na Argentina modificou os hábitos de consumo da 
população e reduziu a participação de determinados produtos no mercado, intensificando a 
força dos produtos substitutos. “O melhor exemplo disso foi o aumento da participação das 
bolachas (doces e salgadas) em prejuízo do pão industrializado.” 

Bilancio assinala em relação ao que foi dito que a oferta de roupas continuará seu curso 
normal, com marcas alternativas e com capacidade para satisfazer as mesmas necessidades. 
“Por outro lado, os artigos para o lar e os produtos tecnológicos, entre outros, dependerão 
diretamente da expansão do crédito e da gestão do pânico do consumidor”, adverte. 

Crédito e oportunidade  

Contrariamente às projeções dos especialistas, Castillo sustenta enfaticamente que o crédito 
proporcionado pelo varejo chileno é uma ferramenta importante em meio à desaceleração 
econômica mundial. “Na atual conjuntura, em que as instituições financeiras do mundo todo 
vêm restringindo a concessão de crédito, espera-se que o varejo seja favorecido nesse 
segmento.” 

Escobar concorda e ressalta que “os cartões de crédito são muito importantes para as lojas do 
varejo. Além disso, o negócio financeiro, em muitos casos, torna-se mais importante do que o 
comércio propriamente dito. Por esse motivo, as operadoras devem recorrer a meios que 
permitam a continuidade desse tipo de operação, evitando a criação de barreiras à utilização 
do crédito pelos clientes, como a cobrança de cotas cada vez maiores pela administração e a 
utilização de cartões”. 

Castillo ressalta que as empresas têm um grande desafio pela frente: converter sua oferta de 
crédito em uma proposta mais competitiva no tocante às condições propostas, ampliando os 
prazos de pagamento e reduzindo as taxas de juros. De igual modo, o professor recomenda 
também que os varejistas reavaliem sua política de concessão de crédito e ampliem os limites 
de cada cliente. 

Em suma, Bilancio acha que “não se deve pressionar o consumidor, deve-se tratá-lo como 
cliente, e não como refém. Em suma, deve-se dar um tempo a ele. Essa é a melhor fórmula a 
seguir pelas empresas que quiserem manter seu negócio de crédito a salvo”. 

Uma expansão regional mais cautelosa 

Poucos dias antes da notícia do desastre econômico que se abateu sobre o sistema financeiro 
dos EUA, provocando a queda vertiginosa das bolsas latino-americanas, a Ripley, a terceira 
maior loja de departamentos do Chile, decidiu adiar seu plano de investimentos previsto para o 
México, em 2009,  e estimado em US$ 400 milhões. 

 



Andrés Roccatagliata, gerente geral da Ripley do Chile, explicava da seguinte maneira a 
decisão aos meios de comunicação locais: “O México está muito atrelado aos vaivéns por que 
passa hoje a economia americana, portanto faz sentido reavaliar agora os projetos que 
traçamos antes da crise. Estaremos atentos ao momento em que deveremos incursionar por 
novas regiões.” 

Isso tudo, no entender de Castillo, é reflexo fiel da prudência com que hoje atuam os 
varejistas chilenos, já que com a paralisação da economia e do consumo, os projetos de 
expansão se tornam mais arriscados. “Principalmente quando tais iniciativas não podem ser 
totalmente financiadas com capital próprio. Atualmente, os bancos estão concedendo crédito 
em condições menos favoráveis, recorrendo a deduções baseadas em taxas de juros mais 
elevadas tanto para bônus quanto para ações, tornando pouco atraentes esses instrumentos 
de financiamento.” 

Por outro lado, a D&S — importante empresa do setor supermercadista chileno — decidiu levar 
adiante seus planos de internacionalização no Peru. No ano que vem, a empresa planeja abrir 
novas sucursais, porém com um formato que privilegie os preços baixos. O projeto exigirá 
menos investimentos, mas terá um impacto igualmente forte sobre as vendas, conforme 
deixou claro a empresa aos meios de comunicação locais. 

Escobar crê que “em vista da conjuntura econômica atual, as empresas de varejo devem 
segmentar seu mercado e analisar cada país de maneira específica, uma vez que as realidades 
locais são muito distintas umas das outras”. O Peru continua a ser o principal mercado entre 
as prioridades da Cencosud, Falabella — segunda maior loja de departamentos do Chile — 
Homecenter Sodimac, empresa local de artigos e materiais de construção —, além da Ripley. 

“O Peru está passando por uma fase de crescimento muito grande, razão pela qual as 
perspectivas desse mercado são bastante alentadoras”, ressalta Escobar. A autoridade 
monetária peruana anunciou recentemente que o Produto Interno Bruto (PIB) do país, em 
2008, ficará em torno de 6,9%. Antes da crise, a projeção era de 9%. 

A Falabella é outra empresa que decidiu levar em frente sua estratégia de expansão regional 
em 2009, mantendo inalterados seus planos na Colômbia. Para isso, arrendará as instalações 
da rede Casa Estrella — importante loja de vestuário e de artigos para o lar —, em Cali e 
Bogotá. Para Natalia O’Byrne, analista da sociedade qualificadora de valores Duff & Phelps, da 
Colômbia, “o que há de melhor nessa operação é a localização, já que permitirá a Falabella 
marcar presença em áreas estratégicas de Bogotá”. 

Para Bilancio, essa decisão “está relacionada ao grau de aversão ao risco”, e acrescenta que 
“os riscos existem devido à falta de flexibilidade para identificação e aposta em outras 
alternativas, e pelo fato de se pensar em termos de rentabilidade”. Contrariamente à tese de 
Castillo de que os projetos de expansão são mais arriscados no momento atual, Bilancio diz 
que “agora há oportunidades para os varejistas que não podem ser desprezadas. Eles devem 
investir e criar valor para o futuro”. 

Vem aí um Natal austero 

Apesar de tudo o que foi dito anteriormente, a prova de fogo para as empresas se aproxima: 
às vésperas do Natal e acostumadas nesta época de faturamento alto a projetar volumes 
suculentos de vendas, hoje o espírito é totalmente oposto, indicando que os consumidores se 
comportarão com maior austeridade. 

 



Diante desse cenário, Escobar recomenda que “para uma data tão importante quanto o Natal, 
as empresas se portem com muita cautela e conservadorismo. Isto significa garantir as vendas 
para que não haja acúmulo de estoque. É preferível obter uma margem menor porém, ao 
mesmo tempo, aumentar o giro do estoque”. 

“Uma vez mais, parece que a disposição de conceder créditos atraentes será fundamental para 
evitar eventuais quedas bruscas de consumo”, diz Castillo. O professor diz ainda que “os 
créditos poderão se tornar mais atraentes com a ampliação dos prazos de pagamento, 
períodos de carência e até mesmo pela oferta taxas de juros mais atraentes ao consumidor”. 

Bilancio, por sua vez, propõe que se analise de forma estratégica a oferta dos varejistas. “É 
preciso voltar aos artigos básicos, que atendam a necessidades tanto funcionais quanto 
simbólicas, Isto significa colocar à disposição dos clientes produtos simples, necessários e 
permanentes.” Bilancio acrescenta ainda que “as empresas chilenas devem se adaptar ao novo 
cenário, uma vez que já se mostraram bastante competitivas ao longo de sua evolução. Basta 
lembrar o que aconteceu a JC Penny e ao Carrefour há alguns anos”. 

Em fins de 2000, o varejo chileno enfrentou com êxito a chegada de importantes varejistas 
mundiais do porte da JC Penny, Home Depot e Carrefour, os quais, muito antes do previsto, se 
viram forçados a bater em retirada. Esses grandes varejistas simplesmente não puderam 
competir com o que encontraram no Chile: oferta versátil de produtos em um só lugar 
(produtos, créditos, seguros, viagens), um nível elevado de serviço, bom relacionamento com 
os fornecedores e nível de empatia entre as empresas locais e os consumidores. 
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