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O varejo chileno, símbolo da prosperidade do país andino, está no centro de um escândalo 
financeiro que abala de forma inédita a reputação do setor. A rede La Polar, que tem 43 lojas 
no Chile e havia anunciado recentemente um plano para abrir dez unidades na Colômbia, 
admitiu que ocultava em seus balanços a necessidade de fazer provisões no valor total de US$ 
891 milhões para tapar o rombo causado pela inadimplência de pelo menos 290 mil clientes. 
 
A crise da empresa espalhou imediatamente o receio de que outras grandes varejistas, como 
Cencosud e Falabella, também fizessem manobras contábeis para esconder números ruins. Na 
semana passada, as ações do setor caíram 7,4%, em média, na Bolsa de Santiago. Os papéis 
da Polar deixaram de ser negociados por cinco dias. Ontem, voltaram ao mercado e tiveram 
queda de 63%. 
 
Para Juan José Soro, diretor do Centro de Retail da Universidade Adolfo Ibáñez e ex-vice-
presidente da Unilever no Brasil, a imagem do varejo chileno ficará arranhada "por semanas 
ou até por meses". "As companhias vão precisar demonstrar aos acionistas que têm bons 
números", diz o especialista. "Se isso ocorrer, será uma crise passageira." 
 
Voltada à classe média baixa, a Polar foi uma das varejistas sul-americanas pioneiras no uso 
de cartões de crédito próprios para financiar clientes. Hoje, é acusada de repactuar 
unilateralmente as dívidas em atraso dos consumidores para evitar o aparecimento de 
números desagradáveis no balanço. Ela admitiu o artifício contábil, em junho, após uma 
denúncia do Serviço Nacional do Consumidor (Sernac), órgão público que acumulava milhares 
de reclamações. 
 
"A informação que nos foi dada pelo ministro da Fazenda é de que não há risco sistêmico", 
disse ao Valor o deputado Carlos Recondo, do partido governista União Democrata 
Independente (UDI), ao sair da primeira sessão de uma comissão parlamentar investigadora 
criada para o caso. "O que ocorreu foi uma fraude, um grave delito." 
 
Recondo culpa a diretoria da Polar e a auditoria externa, feita pela PricewaterhouseCoopers, 
pela maquiagem dos balanços financeiros. Ele reconhece também a incapacidade dos órgãos 
fiscalizadores de identificar problemas. Por isso diz que a Câmara de Deputados já aprovou 
"caráter de urgência" para a tramitação de projetos de lei que apertam a fiscalização. Uma das 
hipóteses é criar uma "superintendência estatal do varejo". 
 
O presidente da Polar, Heriberto Urzúa, pediu demissão ontem, dez dias após ter assumido o 
cargo. Em nota, diz que "foi cumprida uma etapa importante" e "o passo seguinte para a 
empresa é que se gere um novo ambiente de confiança". Os demais integrantes da diretoria 
colocaram seus cargos à disposição. Amanhã, uma assembleia extraordinária de acionistas 
pode aprovar uma capitalização de US$ 400 milhões. 
 
Em um mercado pequeno e concentrado em poucas cidades, as varejistas chilenas ganharam 
eficiência para crescer fora do Chile - como a Cencosud no Brasil. "Não é ruim que o varejo 
empreste dinheiro. As classes baixas são boas pagadoras e há casos em que os bancos não se 
atrevem a dar crédito. Mas é preciso haver regulação", diz Juan José Soro. 
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