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Marcos Samaha
Antes de ser anunciado como
o novo presidente do Walmart
Brasil, o executivo brasileiro
estava no comando da empresa
na América Central

Héctor Núñez
Depois de três anos na presi-
dência da subsidiária brasileira,
o cubano deixa o posto para
assumir a operação do Wal-
mart na região Sul dos EUA

‘Todas as empresas vão oferecer
os mesmos serviços’

ENTRA E SAI

O atual presidente da Net Servi-
ços, José Antônio Félix, acom-
panhou o nascimento e o ama-
durecimento da TV por assina-
tura no Brasil. Depois de 20
anos no grupo de comunicação
RBS, ele chegou à Net em 1990
e exerceu vários cargos de dire-
ção até se tornar presidente,
em 2008. Nos últimos anos, viu
diversos novos concorrentes en-
trarem no setor – movimento
que deve continuar forte diante
da permissão, dada pela Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), à entrada das em-
presas de telefonia móvel. Fé-
lix, no entanto, não vê a novida-

de como problema, e reconhe-
ce: cada vez mais, o atendimen-
to é que fará a diferença.

● O sr. atuou 20 anos em uma
empresa de comunicação e de-
pois foi para uma prestadora de
serviços, onde também já está há
cerca de 20 anos. Como foi essa
mudança?
Entrei na Net em um momento
em que o negócio de TV por as-
sinatura estava sendo criado no
Brasil. Como gosto de apren-
der, a experiência foi extrema-
mente gratificante. Quanto a fi-
car muito tempo na mesma em-
presa, isso passa, necessaria-

mente, por executar muitas fun-
ções distintas ou muitos proje-
tos distintos. Assim, cada cargo
é como se fosse uma nova em-
presa, um novo desafio.

● Como o sr. vê a evolução da TV
por assinatura no País?
De 1990 para cá, houve uma
evolução do ponto de vista de
produto e oferta do negócio
muito grande. Nos transforma-
mos em empresas de telecomu-
nicações – antes éramos empre-
sas de cabo apenas. Mas a pene-
tração no País ainda é muito pe-
quena em termos de domicí-
lios, da ordem de 13%. Então,
ainda temos um espaço grande
para crescer.

● E o que o sr. acha da chegada
das empresas de telefonia móvel

ao setor?
Não enxergo as empresas de te-
lefonia móvel como concorren-
tes porque elas não têm tecno-
logia para competir com a capa-
cidade que as empresas de tele-
fonia fixa têm, por exemplo, de
fornecer banda larga para inter-
net, um dos serviços mais de-
mandados hoje. Elas podem ofe-
recer TV, mas ninguém vai tro-
car a TV de sua casa para assis-
tir no celular. Nesse caso, o que
me parece mais lógico é que o
setor de TV por assinatura pas-
se a oferecer, para aparelhos
móveis, uma extensão da assina-
tura do cliente. Uma espécie de
ponto adicional móvel: o assi-
nante teria, por exemplo, a
oportunidade de acessar os ca-
nais da Net no seu celular, sem
pagar a mais por isso. A indús-

tria de TV por assinatura e os
grandes fabricantes já enxer-
gam isso como tendência de
consumo.

● As empresas de TV por assina-
tura há anos figuram no topo dos
rankings de reclamações dos
órgãos de defesa do consumidor.
Como melhorar essa imagem?
A Net faz atualmente um esfor-
ço para ser reconhecida como
uma empresa que realmente se
preocupa com a qualidade do
atendimento e com a felicidade
do consumidor final. Acredito
que, no limite, todas essas em-
presas vão oferecer a mesma
coisa do ponto de vista de pro-
duto: TV, banda larga, telefone.
O atendimento será então um
diferencial importante. / AIANA

FREITAS

Primeira pessoa

CRESCIMENTO ORGÂNICO

Por que
Núñezdeixou
o Walmart
no Brasil
Matriz cobra resultados e decide trazer
executivo especializado em integrações

Melina Costa

Na última sexta-feira, o Wal-
mart anunciou que o executivo
Héctor Núñez estava deixando
o comando da operação no Bra-
sil para assumir a região Sul dos
Estados Unidos. A saída não foi
uma surpresa para o mercado,
que já especulava sobre o movi-
mento desde agosto – apesar das
iniciativas da empresa para des-
mentir a informação. Há poucos
dias, Núñez declarou na impren-
sa que ficaria no Brasil “até acer-
tar as questões estratégicas”.

Por trás da troca no comando
está a pressa da matriz america-
na para desatar dois nós. O pri-
meiro é a baixa rentabilidade da
subsidiária. A empresa não divul-
ga números, mas, segundo exe-
cutivos próximos, os índices no
Brasil estão abaixo dos apresen-
tados nos Estados Unidos e no
México.

O segundo é a atual descentra-
lização da gestão. O Walmart do
Brasil é resultado da junção de
três operações: a do próprio vare-
jista americano, que teve início,
no Sudeste, em 1995; a da rede
nordestina Bompreço, adquiri-
da em 2004, e do Sonae, com pre-
sença no Sul do País, comprada
em 2005. O problema é que, até
agora, cada uma dessas unida-
des trabalha de modo indepen-
dente – o que gera complexidade
e custos duplicados. Trata-se de
um luxo que a rede do “everyday
low price” (peço baixo todo dia,
em português) não pode se dar.

Nos últimos dois anos, a pres-
são dos executivos de Bentonvil-
le (cidadezinha sede da varejista
nos Estados Unidos) aumentou
exponencialmente. “O Walmart
é o terceiro maior varejista do
País, mas as exigências são de pri-
meiro colocado”, diz uma pes-
soa próxima que não quis ser
identificada. Em decorrência

das metas altas, os funcionários
no Brasil não receberam o bônus
referente ao ano passado. Para
2010, as regras de remuneração
variável foram alteradas de mo-
do a incluir, além da rentabilida-
de, a variável do crescimento da
companhia.

Dificuldades. A principal difi-
culdade de Núñez foi melhorar
os resultados e, ao mesmo tem-
po, atender outra exigência da
matriz: aproveitar o crescimen-
to do consumo no Brasil. Na ten-
tativa de estreitar sua distância
dos líderes Pão de Açúcar e Car-

refour, o Walmart abriu 91 lojas
no ano passado – um investimen-
to recorde para a empresa. O pro-
blema é que as lojas levam pelo
menos dois anos até atingir o lu-
cro, puxando as margens da ope-
ração como um todo para baixo.
Desde o início do ano, foram
inaugurados 20 outros pontos
de venda.

Para tentar sair desse impas-
se, a rede decidiu trazer para o
Brasil um modelo comercial
mais agressivo, usado nos Esta-
dos Unidos e no México. A ideia,
que começou a ser apresentada
aos fornecedores há dois meses,

é trocar os chamados “allowan-
ces”, verbas pagas pela indústria
ao varejista para exibir os produ-
tos de forma especial (em anún-
cios de TV ou em lugares de
maior destaque dentro das lojas,
por exemplo), por descontos na
nota fiscal. Só que falta conven-
cer os fornecedores.

“Hoje, eu só compro espaço
na TV quando necessário. No no-
vo modelo, eu terei de pagar sem-
pre. Além disso, se o preço for
mais baixo para o Walmart, vai
gerar uma guerra de preços com
outros varejistas”, diz um execu-
tivo da indústria. Com reações

semelhantes, várias empresas
ainda não aceitaram a mudança
proposta.

Por fim, a integração dos siste-
mas de gestão das diferentes uni-
dades do Walmart é um projeto
diversas vezes anunciado por
Núñez, mas que está longe de ser
concluído. O varejista já criou
cargos para reunir as compras
das três regiões e a gestão das
lojas. Está colocando todos os es-
critórios para rodar com a mes-
ma tecnologia SAP. E começou a
instalar o mesmo sistema nos
pontos de venda. Mas, segundo
fontes consultadas, esse proces-
so demorou tanto que a compa-
nhia acabou dividida em feudos.
“Chegou a um ponto em que o
responsável pelas compras do
Nordeste boicota o executivo do
Sudeste para alcançar suas me-
tas”, diz uma fonte próxima.

Novo presidente. Marcos Sa-
maha, escolhido para substituir
Núñez no Brasil, tem larga expe-
riência exatamente na integra-
ção de operações. O executivo
brasileiro, que até agora respon-
dia como presidente da empresa
na América Central, foi o respon-
sável por reunir supermercados
adquiridos de donos diferentes
em cinco países – e ainda come-
çar a integrar essa colcha de reta-
lhos à operação mexicana.

Antes da América Central, Sa-

maha passou pela operação bra-
sileira, onde foi diretor, vice-pre-
sidente e chegou a ser responsá-
vel pelo Sonae no País. Com a
mudança, Núñez será responsá-
vel pela operação do Walmart
no Sul dos Estados Unidos, uni-
dade que inclui a Flórida e Porto
Rico e que fatura quase o dobro
da subsidiária brasileira.

Aquisições. Ao contrário dos
seus principais concorrentes, o
Walmart vem crescendo no Bra-
sil apenas com abertura de no-
vas lojas. A última aquisição foi
fechada há cinco anos, quando
levou a rede Sonae – das bandei-
ras Maxxi, BIG, Mercadorama e
Nacional. Seus executivos, po-
rém, nunca deixaram de procu-
rar oportunidades de compra.

No ano passado, o Walmartne-
gociou a aquisição da operação
local do Carrefour, que enfrenta-
va uma de suas piores crises na
Europa. Pressionada pelo merca-
do, a rede francesa acabou desis-
tindo da venda. Além disso, o pre-
ço oferecido pelo Walmart foi
considerado baixo. Recentemen-
te, a americana fez sua segunda
oferta à rede mineira Bretas, a
sétima maior no ranking da Asso-
ciação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), com faturamento
de R$ 2,1 bilhões em 2009. As
conversas, segundo o Estado
apurou, não foram adiante.

José Antonio Félix
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Presidente
da Net Serviços
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Desafio. A subsidiária tem de desatar dois nós: a baixa rentabilidade e a integração das redes compradas em 2004 e 2005
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 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2010, Negócios, p. N4.




