
Sam Walton à 
moda francesa 
Assim como o fundador do Walmart, Gerard Mulliez construiu do 
nada o grupo Auchan, um império do varejo. Agora, está superando 
a rede americana na disputa por grandes mercados emergentes 
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N inguém em sã consciência despreza 
o incrível poder da rede de varejo 
americana Walmart, uma das maio
res empresas do mundo, dona de um 

faturamento global de mais de 400 bilhões de 
dólares em 2009. Ao chegar a milhões de con
sumidores com a promessa de preços mais 
baixos, o Walmart ajuda a definir os destinos 
de fornecedores e concorrentes e já foi apon
tado como um dos grandes responsáveis pela 
manutenção dos baixos índices de inflação 
nos Estados Unidos. Anos atrás, os executivos 
do Walmart decidiram que esse seria um ne
gócio global. E onde conquistar espaço mais 
facilmente do que nos chamados países emer
gentes — a China, em especial? Os planos de 
liderança, porém, foram atravessados por um 
senhor de 78 anos. parte do pequeno grupo de 
empreendedores de sucesso da França con
temporânea. Com sua rede de supermercados 
c hipermercados Auchan, a quinta maior do 
mundo, Gérard Mulliez dominou mercados 
como o chinês e o russo, ultrapassando não 
só os americanos do Walmart como potências 
como o francês Carrefour, o 
inglês Tesco e o alemão Me
tro, além de uma infinidade 
de concorrentes locais. A Au
chan inaugura em média 
duas novas lojas por mês na 
China e cada uma de suas 
150 unidades fatura cerca de 
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45 milhões de dólares por ano — quase 
o dobro da média individual dos estabe
lecimentos do Walmart no país. Na Rús
sia, onde abriu sua primeira loja em 
2002, a rede tem pouco mais de 30 pon
tos de venda, um faturamento anual de 
cerca de 6 bilhões de dólares e uma ren
tabilidade invejável: o investimento ini
cial de entrada no país se pagou nos 
primeiros cinco anos de atuação e os 
negócios crescem a taxas anuais de pe
lo menos dois dígitos desde então. 

A Auchan é o principal negócio do 
império do varejo construído por Mulliez, 
empreendedor cuja trajetória e cujo su
cesso rendem frequentes comparações 
com o americano Sam Walton, fundador 
do Walmart. A exemplo de Walton, 
Mulliez acumulou sua riqueza com base 

em um modesto empreendimento, uma 
mercearia fundada em 1961 que seria o 
embrião da Auchan e de uma miríade de 
outros grandes negócios ligados ao vare
jo. Hoje, além da rede de supermercados 
e hipermercados, a família Mulliez con
trola negócios como a rede de produtos 
esportivos Decathlon c a cadeia de ma
terial de construção Leroy Merlin — am
bas com operações no Brasil. Estima-se 
que o conjunto de empresas controladas 
pelos Mulliez some mais de 7 000 uni
dades em cerca de 30 países, com fatu
ramento anual de 95 bilhões de dólares 
(veja quadro na pág. 78). 

Todas as companhias são controla
das majoritariamente por algum dos 
mais de 500 integrantes do clã — entre 
irmãos, filhos, genros, cunhados, netos. 

sobrinhos e primos de Gérard Mulliez, 
todos guardiões de uma cultura empre
sarial forte e extremamente fechada. 
Segundo a revista francesa Challenges, 
que elabora anualmente um ranking das 
500 maiores fortunas do país, os 
Mulliez ocupam desde 2008 o topo da 
lista, com um patrimônio estimado em 
22 bilhões de dólares. "As empresas de 
Mulliez são muito competentes em se 
beneficiar de sua condição de conglo
merado familiar", disse a E X A M E o 
economista Benoît Boussemart, que 
publicou em 2008 um livro sobre o per
fil e os negócios da família. "Os Mulliez 
fazem questão de não se lançar no mer
cado de capitais para não sofrer pres
sões dos acionistas externos por resul
tados irreais, arriscando a saúde finan
ceira de suas companhias." 

Antes de publicar a obra, Boussemart 
enfrentou uma batalha judicial contra 
Gérard Mulliez. Incomodado como 
lançamento de uma biografia não au
torizada e apimentada com críticas co
mo o pagamento de baixos salários aos 
funcionários de suas empresas, ele ten
tou impedir a publicação do livro. Mas 
perdeu a disputa e ainda foi obrigado a 
indenizar o autor em 3 000 dólares. "O 
grupo é um negócio tão lucrativo que 
o patrimônio da família vem aumen
tando entre 15% e 18% ao ano desde 
1961". afirma Boussemart. 
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Apesar de pequena quando compara
da à rede líder Walmart ou mesmo ao 
Carrefour. que fatura anualmente 145 
bilhões de dólares, a Auchan parece estar 
descobrindo os pontos fracos dos con
correntes nos mercados emergentes. Na 
China, tem conquistado a preferência da 
crescente classe média, com suas lojas 
mais amplas, mais bem organizadas e 
com maior variedade de produtos que as 
do Carrefour, que optou por lojas meno
res e mais simples, inspiradas no peque
no comércio de rua. Ironicamente, a 
oferta de produtos a preços muito mais 
baixos, que sempre foi a chave do suces
so do Walmart, parece repelir essa nova 
classe emergente de consumidores, que 
se habituou a associar pechinchas à má 
qualidade e à pirataria durante sua ascen
são social. Na Rússia, a Auchan ocupa 
confortavelmente a liderança. Walmart 
e Tesco não amam no país e o Carrefour 
viveu em outubro uma tentativa frustra
da de adentrar o mercado. Fechou as 
duas primeiras lojas no país em menos 
de cinco meses, cedendo a pressões dos 
acionistas, que não estavam dispostos a 
enfrentar o crescimento local abaixo das 
expectativas iniciais. 

NASCIDO NA CIDADE DE ROUBAIX. 
extremo norte da França. Gérard 
Mulliez não completou o ensino secun
dário, preferindo desde cedo trabalhar 
nos negócios da família, que tinha tra
dição no setor têxtil francês. Aos 29 
anos de idade, decidiu montar o próprio 
negócio, em um ramo completamente 
diferente: abriu uma pequena mercea
ria em uma vizinhança conhecida como 
Campos Altos (hauts champs em fran
cês, cuja versão simplificada batizou 
sua primeira empresa, Auchan). É con
siderado um dos pioneiros na Europa 
do conceito de hipermercado, que reú
ne em um mesmo lugar diversos tipos 
de produtos e marcas e atendimento 
self service. Mesmo na França, onde é 
famosa a predileção dos consumidores 
por estabelecimentos menores e mais 
segmentados, os hipermercados da Au
chan têm as maiores lojas e o melhor 
índice de volume de negócios por me
tro quadrado na comparação com os 
rivais Carrefour e Casino. A estratégia 

original do fundador, de oferecer tudo 
sob o mesmo teto. continua se provan
do eficiente nos dias de hoje. 

Teoricamente, Gérard Mulliez se 
afastou da gestão do grupo em 2006, 
cedendo a cadeira de presidente a seu 
sobrinho Vianney Mulliez. Na prática, o 
patriarca, que raramente se ausenta da 
França, continua à frente dos negócios. 
Preside diversos conselhos administrati
vos e sociedades ligadas às empresas. 
Em uma raríssima aparição para uma 
rodada de palestras e debates no Fórum 
Mundial de Economia Sustentável, rea
lizado na cidade francesa de Lille em 
novembro, Mulliez defendeu esse estilo 
de gestão. "O patrão que visita diaria
mente seu chão de fábrica corre menos 

riscos de cometer um erro e prejudicar 
os trabalhadores do que o acionista que 
fica no alto de uma torre em Nova York", 
disse. Gérard Mulliez é a personificação 
de seu discurso. Visita as lojas constan
temente e respira negócios. É famoso 
pela timidez e modéstia. "Dirige o mes
mo carro, um Mercedes-Benz usado, há 
mais de dez anos, não usa roupas e reló
gios caros, não mora em uma mansão", 
disse a EXAME Alain Ryckeboer. dire-
tor-geral da Leroy Merlin no Brasil. A l 
guns de seus amigos mais próximos são 
seu braço direito nas empresas: Francine 
Vandamme, sua assistente há mais de 30 
anos. e Christophe Dubrulle. funcionário 
que começou como almoxarife e tomou-
se um dos diretores da Auchan. 
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Fonte: Exame, São Paulo, ano 44, n. 4, p. 76-78, 10 mar. 2010.




