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●Cubano, criado nos EUA,
Núñez é presidente do
Walmart Brasil desde
fevereirode 2008

● Foi vice-presidente de
operações daCoca-Cola para
aAmérica Central e Caribe e
diretor denovos negóciosda
empresa noBrasil

CARREIRAS

Quemé:
HéctorNúñez

Patrícia Cançado

Na próxima semana, o presi-
dente do Walmart, Héctor
Núñez, deve anunciar o maior
investimento da rede no País.
A cifra é mantida em segredo.
O Brasil, ao lado da Índia e da
China, está entre as subsidiá-
rias quemais recebem dinheiro
damatriz. A compra do contro-
le das Casas Bahia pelo Pão de
Açúcar só tornou ainda mais
evidente a necessidade de apos-
tar alto nomercado. “A relevân-
cia do Brasil no Walmart cres-
ce a cada dia. Tem um país que
verdadeiramente está virando
um país de classe média”, diz
Núñez. O executivo tambémes-
tá entusiasmado com o sucesso
da operação da internet. Nova-
to na rede, Núñez diz que oWal-
mart já vende hoje o planejado
para meados de 2011. A seguir,
os principais trechos da entre-
vista:

Comacomprado controledasCa-
sas Bahia pelo Pão de Açúcar, a
distânciaentrevocês ficouabissal.
ComooWalmart pretende contra-
atacar?
Não vou comentar ações da
concorrência. O que posso di-
zer é que os nossos investimen-
tos serão bastante agressivos,
recordes na história do Wal-
mart no Brasil. Se sua pergun-
ta é: “Estão interessados em fa-
zer aquisições?”, sempre esta-
mos abertos para ouvir e ver
oportunidades para crescer no
Brasil. Hoje, não temos nada
sendo avaliado.

Nos últimos meses muito se falou
deuma eventual aquisição da filial
brasileira do Carrefour pelo Wal-
mart. Houve alguma conversa?
Não posso comentar absoluta-
mente nada. O Carrefour tem
de cuidar do Carrefour e oWal-
mart tem de cuidar do Wal-
mart.

ComooBrasil está sendo vistope-
la matriz, sobretudo agora, com
perspectiva de Copa do Mundo e
JogosOlímpicos?
O Brasil sempre foi importan-
te no portfólio geral da empre-
sa. Isso ficou evidente com as
aquisições que fizemos em
2004 e 2005. E mais evidente
ainda neste ano, um ano de cri-
se, que investimos R$ 1,6 bi-
lhão para abrir 90 lojas. Acho
que a relevância do Brasil no
Walmart cresce a cada dia. E
vai ser evidente quando anun-
ciarmos, neste mês, os investi-
mentos de 2010.

OBrasil jáestáentreospaísesque
mais recebem investimentos do
Walmart?
Eu diria que sim. Hoje, China,
Índia e Brasil são bem impor-
tantes. Argentina começa a
deslanchar e crescermais rapi-
damente. Chile é uma aquisi-
ção nova, onde há uma oportu-
nidade de crescer bastante.

Qual é a previsão de crescimento
para este ano?
Ainda não tenho os números fe-
chados,mas acho que vamos ter
um crescimento acima do ano
passado, que foi de dois dígitos
baixos (10% a12%). Estou ligado
ao Brasil há 16 anos, morando
aqui ou não. Este provavelmen-
te é um dos países mais resilien-
tes que eu conheço. E eu já mo-
rei em muitos lugares. Eu tam-
bém acho que o Brasil já passou
por tantas crises que essa não
vai ser a última nem a primeira.
O brasileiro sabe como adminis-
trar sua vida com uma crise.

Oquemais te surpreendeu?
Quando você vê um mundo em
crise, as primeiras coisas que
começam a sair do radar são
itens de maior valor agregado.
Mas nós nunca vendemos tan-
tos eletrodomésticos, TVs de
plasma e computadores como
este ano. Não é bem o que está
acontecendo em outras partes
domundo.Mas olhe oBrasil, es-
queça até oWalmart. Namaior
crise da história, possivelmente
dos últimos 80 anos, nunca se
vendeu tanto carro neste País.

É uma demanda reprimida,
não?
Mais do que isso. Você tem
uma classe social que realmen-
te evoluiu desde o Plano Real.
Tem um País que verdadeira-
mente está virando um país de
classe média. O acesso a crédi-
to há quinze anos era restrito.
Hoje, com a crise e apesar de
ser ainda muito pequeno, você
consegue financiar uma casa
em 30 anos entre 8,5% e 10%
ao ano de juros. Quem diria?
Eu não sou brasileiro, mas co-
nheço bem este País. Eu não ti-
nha pensado nisso. O mundo
mudou e o Brasil também.

NosEstadosUnidos,oWalmartes-
tá travando uma guerra de preços
com Amazon. Estão fazendo o
mesmocomAmericanaseSubma-
rino noBrasil?
Quando entramos no e-com-
merce, a nossa promessa era
ser o primeiro site de preço
baixo. E estamos cumprindo
nossa promessa. Fazemos pes-
quisa com mais de 3 mil itens
diariamente e mudamos preço
o tempo inteiro para assegu-
rar que, de fato, temos o me-
nor preço.

Os concorrentes estão indo atrás?
Estão se mexendo. Eu faço
questão de visitar lojas o tem-
po inteiro. Faço a mesma coisa
na internet, só que é muito
mais fácil, porque faço de casa,
no fim de semana. Faço um
Buscapé para saber se temos o
melhor preço em 20 itens. Se
não temos, eu ligo e aviso que
temos oportunidade de vender
mais barato.

Quantas vezes por dia?
Eu faço isso duas, três vezes
por dia. E tem de ser rápido.
Esse é outro aprendizado im-
portante do comércio eletrô-
nico. As pessoas tomam deci-
sões muito rápido. Um bom
atendimento, um bom preço e
um bom produto espalham
muito rapidamente. E o con-
trário também. Então, o cui-
dado com o cliente, com a tec-
nologia, com o serviço, com o
preço, com a mercadoria, é al-

go constante.

Jáéumaoperaçãosignificante?
É significante, está crescendo
mês a mês, superando qual-
quer expectativa que tínha-
mos. O que estamos venden-
do hoje estava previsto para
acontecer daqui a um ano e
meio.

Vão vender alimentos?
Por enquanto, não. Temos
uma operação de alimentos no
Sul do País – com Nacional e
Mercadorama – e que estamos
aprimorando para ver se pode
avançar para outras regiões.

Qual é o perfil desse cliente?
Émais classe AB, mas a classe
C começa a entrar de umama-
neira importante, porque tem
mais acesso a computador,
banda larga e crédito.

OWalmartsemprefoimuito fiscali-
zado,principalmenteporquestões
trabalhistas. O investimento alto
em programas de sustentabilida-
deé tambémumatentativademe-
lhorar a imagem da rede, que so-
cialmente é vista como vilã?
O que nós fazemos não é por
imagem, mas porque acredita-
mos mesmo, faz parte do nos-
so modelo de negócios, está
dentro de nossas margens de
lucro. E fazemos porque acre-
ditamos que, de fato, podemos
influenciar de uma maneira
muito positiva uma cadeia de
valor gigantesca. No Brasil, fi-
zemos pactos sociais com a
carne, soja, madeira. Nós não
vamos comprar de fornecedo-
res que desmatem a Amazô-
nia. Não quero saber o tama-
nho do frigorífico, o tamanho
da empresa de soja.

OWalmart fazbuscasnomundoin-
teiro pelo melhor preço e muitas
vezeso sujeitoquedesmataebur-
la as leis tem o melhor preço. Co-

mo essas coisas convivem?
Vamos buscar o melhor custo
sempre, mas dentro da ética,
da conformidade, da sustenta-
bilidade, da responsabilidade
social, para assegurar que as
pessoas que estão trabalhando
sejam tratadas com respeito.
Nunca vamos comprometer es-
se lado por custo.

Ser econômico também é ser sus-
tentável?
Sem dúvida. As pessoas preci-
sam comprar o que precisam.
Ser sustentável é ter o consu-
mo consciente, o funcionário
consciente. Hoje, mais de 82%
dos nossos funcionários no
Brasil têm um projeto pessoal
de sustentabilidade registrado
na companhia. E nós medimos
cada um deles.

Qual é o seu?
A redução do consumo de
água. Eu, por exemplo, adoro
tomar banho. E ele hoje dura
cinco minutos, dez. O interes-
sante é que esse plano vai des-
de consumo de água, de ener-
gia, de emagrecer 15 quilos, de
parar de fumar, de comprar.
Se todas as pessoas aderem,
você começa a influenciar pai,
esposa, filhos. ●

HéctorNúñez:Presidente doWalmart doBrasil

Entrevista

Gruposbrasileirosatraem
executivosdemultinacionais
Profissionalização de empresas familiares no País abre novos espaços

E-COMMERCE–OperaçãodoWalmartnawebvendehojeoquehaviasidoprojetadopara2011, dizNúñez

Marianna Aragão
Renata Gama

A abertura de capital e a inter-
nacionalização de empresas
brasileiras nos últimos anos
abriram uma nova fronteira de
trabalho para executivos que
tradicionalmente trilhavam
carreira em multinacionais.
Com a formação de conselhos
de administração e a profissio-
nalizaçãoda gestão, grupos na-
cionais passaram a demandar
profissionais do mercado para
vagas até então ocupadas por
membros das famílias. O bom
momentoatravessadoporcom-
panhias de alguns setores de
destaque, como o agronegócio,
tambémtemdespertadomaior
interesse desses executivos.
“Muitos que pensavam que

sóo ‘mundodasmúltis’erabom

estãomigrandoparagruposna-
cionais”, diz Luiz Alberto Pa-
nelli, sóciodaconsultoria de re-
crutamento de executivos
Amrop Panelli Motta Cabrera.
Segundo ele, essa tendência se
intensificou nos últimos cinco
anos, graças à modernização
dasestruturasdascompanhias
nacionais. “Com o movimento
de IPOs, as empresas passa-
ram a atuar com aderência às
melhorespráticasdegovernan-
ça corporativa. Isso criou um
terreno fértil para os executi-
vos”, diz o headhunter, que aju-
dou a realizar algumas dessas
transições nos últimos anos.
O engenheiro paulista Fábio

Venturelli, de 44 anos, fez essa
transição recentemente. Após
galgar quase todos os degraus
na estrutura da multinacional
americana Dow Química – em
21anos, foidetraineeavice-pre-
sidente global de assuntos es-
tratégicos–,eleassumiuapresi-
dência da produtora de açúcar
e álcool SãoMartinho emagos-
tode2008.Otradicionalgrupo,
controlado pela família Omet-

to, do interior de São Paulo, co-
meçou a profissionalizar sua
gestãohánoveanos.Emfeverei-
ro de 2007, fez sua abertura de
capital. “Me fascinou o desafio
deliderarumacompanhiaaber-
taemummomentoqueoBrasil
descobre o que é ser uma com-
panhia aberta.”
Segundo o executivo, a pers-

pectiva de crescimento do se-

tor sucroalcooleiro também o
animou.“Éumaempresabrasi-
leira com ambição de crescer.
Essaculturaprogressistasere-
flete nas pessoas. Há muita li-
berdade e criatividade.”
JáoexecutivoErnestoPousa-

daJunior foi atraídopela possi-
bilidade de voltar a empreen-
der. Após 16 anos liderando
equipes no Brasil, nos Estados

Unidos e na Europa, também
na Dow Química, ele deixou a
empresahácincoparaocuparo
posto de diretor de operações
dapaulistaSuzanoPapeleCelu-
lose. “O primeiro fator que me
levouàmudança foi a oportuni-
dade de empreender”, diz.
Issoporque,explicaoexecuti-

vo,diferentementedeumamul-
tinacional centenária, onde os
processos estão padronizados
econsolidados,agestãodemui-
tas empresas nacionais ainda
está em fase de consolidação.
“Eu posso ajudar a estruturar
esses processos. Numa nacio-
nal é a gente que temde fazer.”
Mas um certo patriotismo

também contou na decisão, ad-
mite.“Quandoeuestavaforado
Brasil, comecei a ver que oPaís
estava começando uma ponti-
nha de crescimento. E a gente
quer participar. Estou com 42
anos, e ver que oBrasil começa
a acontecer é algo que mexe
coma gente para contribuir.”
A experiência no exterior

tem sido essencial para essa
contribuição. “Vivenciei o as-
pecto da globalização, vivi em
vários países, lidei com diver-
sas culturas. E um dos desafios
da Suzano é se tornar uma em-
presa global. Abrimos escritó-
rio na Europa, China, EUA”,
diz. “Consolidar a globalização
é umdesafio de empreender.”
Segundo Roberto Britto, da

consultoria Robert Half, espe-
cializada em recrutamento de
executivos, as diferenças entre
os ambientes corporativos de
uma múlti e de uma nacional

sãograndes.Numamultinacio-
nal, existe uma padronização
deprocessosmuito forte, trazi-
da damatriz do exterior. Já nu-
maempresanacional,a liberda-
de de atuação émaior e os pro-
cessos,mais ágeis.
“A pessoa tem mais liberda-

deparacriar.Astomadasdede-
cisões são mais rápidas por ela
estar mais próxima do centro
de controle.” Por isso, a transi-
ção pode requerer competên-
cias específicas. “O executivo
temdeserumagentedemudan-
ça,sercapazde influenciarpes-
soas e saber implementar uma
cultura”, diz.

Isso torna o trabalho do exe-
cutivo de uma empresa nacio-
nal mais visível. “Existe numa
multinacionalumgrandesaber
adquirido. Muitas pessoas são
responsáveis pelo sucesso ou
fracasso de um mesmo produ-
to”, diz DenysMonteiro, da Fe-
sa, especializada em seleção de
altos executivos. “Já numa na-
cional, o resultado acaba mais
atribuído à pessoa.”
Isso ocorre, na opinião dele,

devido ao próprio tamanho da
companhia. “Quanto menos ní-
veisentreapessoaeopresiden-
te,maisfácil terasuacontribui-
ção reconhecida.” ●
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