
OWalmart e o Carrefour esperaram sete 
anos para entrar na Índia, um merca

do de US$ 400 bilhões. É possível que leve 
quase tanto tempo para essas empresas 
registrarem lucro no segundo país mais 
populoso do planeta. 

O alto preço dos imóveis, a escassez de 
espaços para depósitos e as rodovias con
gestionadas exigirão que os varejistas es
trangeiros invistam cerca de US$ 382 mi 
lhões em sistemas de fornecimento, afir
mou Anand Ramanathan, diretor associa
do da KPMG Advisory Services no país. 

O governo local anunciou, em 24 de 
novembro, que permitirá que empresas 
estrangeiras tenham uma participação de 
até 51% em lojas de varejo que vendam 
mais de uma marca. A decisão, que en
cerra pelo menos sete anos de discussão, 
pode vir a beneficiar as companhias lo
cais do setor (tais como a Pantaloon Re-
tail Índia), com as quais teriam que se 
estabelecer parcerias. Segundo estimati
va da Business Monitor International, de 
Londres, o mercado chegará a quase do
brar até 2015, atingindo US$ 785 bilhões. 

"Levará pelo menos de dois a cinco 
anos para se perceber o efeito dessa no
va política de forma plena" prevê Saloni 
Nangia, vice-presidente sênior da Techno-
pak Advisors. "Mesmo que todos inves
tissem na cadeia de fornecimento e pro
cessamento de alimentos sejam feitos 

será preciso um tempo. Essa expectativa 
de que as coisas mudarão da noite para 
o dia não se concretizará." 

Os varejistas estrangeiros, tais como 
a Tesco e a Metro, talvez não consigam 
abrir mais do que dez lojas cada um no 
primeiro ano e devem levar pelo menos 
cinco anos para atingir o equilíbrio ope
racional devido a problemas de infraes-
trutura e do mercado imobiliário, disse 
Ramanathan. "Acho que nenhuma dessas 
empresas está esperando um retorno nos 
próximos cinco anos," acredita. 

A Pantaloon começou no varejo de rou
pas masculinas em 1997 e, de acordo com 
seu próprio site, conta atualmente com 
498 supermercados e lojas de departa
mentos, totalizando uma área de vendas 
de mais de 1,5 milhão de m2. A Reliance 
Industries Ltd., a maior empresa de ca
pital aberto da Índia, atua, por meio de 
uma subsidiária, com mais de 1.200 lojas. 

A próx ima fronteira 
Entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões 

serão investidos no setor varejista india
no nos próximos cinco a dez anos, à me
dida que chegarem os concorrentes i n 
ternacionais e os players locais buscarem 
manter-se no mesmo patamar que eles, de 
acordo como o bilionário Kishore Biyani, 
fundador e sócio-diretor da Pantaloon. 

Operando no sistema de atacado, o 

Walmart mantém 14 pontos de vendas por 
meio de uma joint-venture com a Bhar-
ti Enterprises; a alemã Metro tem seis; e 
a francesa Carrefour anunciou, em 28 de 
novembro, a abertura de sua segunda lo
ja. No ano passado, a Índia representou 
menos de US$ 1 bilhão do faturamento de 
US$ 422 bilhões registrado pelo Walmart, 
que planeja uma grande expansão no pa
ís, como revelou, em março, o diretor-pre-
sidente da operação na Ásia, Scott Price. 

"As redes enfrentam o desafio de en
contrar locais a preços razoáveis e a con
corrência pode se acirrar com a chegada 
de novas empresas" disse Nangia. Com o 
crescimento do setor, "não haverá espa
ços disponíveis perto do mercado consu
midor" prevê Biyani. 

O preço dos imóveis para os varejistas 
subiu pelo menos 2,5 vezes desde 2006, 
segundo Kumar Rajagopalan, diretor-pre-
sidente da Retailers Association of Índia 
(Associação dos Varejistas da Índia). Ele 
também revelou que as companhias do se
tor pagam aluguéis correspondentes a 9% 
ou 10% do faturamento, em comparação 
com uma média mundial entre 3,5% e 4%. 

Os n ó s na log í s t ica 
As empresas do setor, como o Carrefour, 

o segundo maior do mundo, e a Tesco, a 
maior rede de supermercados do Reino 
Unido, enfrentam problemas de infraestru-

tura mais sérios que na China e no Brasil. 
"Ainda é muito comum faltar luz em mui
tas cidades e as estradas precisam de re
formas urgentes no sentido de possibilitar 
uma cadeia de fornecimento eficiente" ex
plicou Bryan Roberts, diretor de pesquisa 
para varejo da Kantar Retail em Londres. 

Isso significa que as redes multinacio
nais precisam desenvolver sistemas de 
transportes e distribuição na Índia, na 
qual, segundo as estimativas do governo, 
40% das frutas, legumes e verduras apo
drecem antes de serem comercializadas 
devido à falta de refrigeração e à infraes-
trutura de transportes deficiente. 

Além do mais, os consumidores do país 
costumam fazer compras em lojas próxi
mas de casa. As operações organizadas 
de varejo (redes com administração pro
fissional, em vez de lojas independentes 
de propriedade familiar) correspondem 
a apenas 5% do mercado varejista, segun
do a Câmaras de Comércio e Indústrias 
Associadas da Índia. "Trata-se de um pa
ís sem uma infraestrutura totalmente de
senvolvida" afirmou Rajagopalan. "Não é 
fácil para ninguém se deslocar a estabe
lecimentos de grande porte." 

Além disso, ainda existem pressões po
líticas. Lojas e mercados em todo o país 
permaneceram fechados em 1a de de
zembro porque os comerciantes apoia
ram uma greve de um dia para reivindi
car que o governo volte atrás na decisão 
relativa ao capital estrangeiro. 

Os Estados podem interferir na conces
são de licenças, e é possível que Bengala 
Ocidental não permita a entrada de inves
timentos de empresas de outros países no 
setor de varejo, afirmou o ministro-chefe 
Mamata Banerjee em 28 de novembro. 

As companhias estrangeiras "ainda pre
cisam de cautela em relação a uma chegada 
muito agressiva" alertou Roberts, da Kan
tar. Arti Singh, porta-voz do Walmart no pa
ís, não respondeu a nossos telefonemas. Já 
Mohan Shukla, do Carrefour Índia, expli
cou que ainda era muito cedo para fazer 
comentários sobre os planos para o varejo. 

Apesar de todos os obstáculos, proje
ta Ramanathan, da KPMG, a história des
sas empresas com a Índia não será curta. 
"(Os executivos) não conseguirão encarar 
o Conselho de Administração se optarem 
por não entrar nesse mercado." 

Tradução de Antonio Carlos da Silva 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 30, 12 dez. 2011.




