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Va re j o Walmart fecha 7% da rede TodoDia por desempenho
ruim; e Grupo Pão de Açúcar e Dia% mudam o modelo

Loja de vizinhança
revê formato para
brigar na periferia

D I V U LG A Ç Ã O

Expansão apressada e mix pouco adaptado ao perfil do público teriam levado ao fechamento de 12 lojas TodoDia, do Walmart

Daniele Madureira
De São Paulo

Os maiores grupos varejistas do
Brasil estão reaprendendo a lidar
com as lojas de bairro. O Wa l m a r t
acaba de fechar 7% das lojas Todo
Dia, como resultado de uma ex-
pansão apressada que escolheu
mal os pontos de venda na perife-
ria da Grande São Paulo. O Grupo
Pão de Açúcar, que no fim de 2011
rebatizou a bandeira Extra Fácil
para Extra Minimercado, planeja
retomar sua expansão neste ano,
com a abertura de 100 pontos de
venda. O Dia%, que pertence aos
mesmos controladores do Carre -
f o u r, acaba de desembarcar no Sul
do país e remodelou suas 450 lojas
para agradar a classe C.

Para especialistas em varejo, o
pano de fundo dessas mudanças
está na falta de habilidade dos
grandes grupos em lidar com um
formato menor, que exige bem
mais agilidade que os tradicionais
super e hipermercados. “O dono
do mercadinho, que está no mes-
mo ponto há décadas, não tem o
poder de fogo dos grandes varejis-
tas na negociação com fornecedo-
res, mas conhece de cor o gosto da
clientela e é muito mais rápido nas
promoções”, diz um especialista.

Essa expertise ganha mais força
na periferia e nos bairros pobres,
novo foco de expansão das lojas de
bairro, que têm mix entre 2,5 mil e
3,5 mil itens. Os supermercados
(média de 20 mil itens por loja) e
hipermercados compactos (60
mil) são pensados para atender as

classes A e B. “No mercadinho, o
consumidor conhece o dono, pode
pendurar a conta, algo impensável
em uma das bandeiras de bairro
das grandes redes”, diz a fonte.

Entre as lojas de bairro, a mais
bem sucedida é o Dia%. A rede, que
mantém uma administração inde-
pendente da do Carrefour, chegou
ao país em 2001 e soma 450 lojas.
Até o fim de 2011, a sua expansão
estava restrita ao Estado de São
Paulo. Em novembro, desembar-
cou na região metropolitana de
Porto Alegre, com nove lojas e a
instalação de um centro de distri-
buição. Até o segundo trimestre,
outras três devem ser abertas, des-
ta vez na capital gaúcha, apurou o
Va l o r .

As novas lojas nascem com um
conceito mais moderno, que en-
volve, por exemplo, o Espaço Mu-
lher, que reúne itens de perfuma-
ria, entre outros produtos, adota-
do em todas as lojas da rede no ano
passado. O forte do Dia% está na
oferta de marcas próprias: são cer-
ca de 800 itens, em meio a 3 mil.

O reforço no mix de marca pró-
pria, para atender à política de
“Preço Baixo Todo Dia”, foi feito pe-
lo Walmart em todas as suas ban-
deiras, com especial atenção à To-
doDia, de lojas de vizinhança. A
bandeira tem liderado o número
de abertura de lojas do Walmart
no país: dos 70 pontos abertos em
2011, 38 foram TodoDia.

Criada em 2008, a rede TodoDia
sucedeu a Balaio, que veio da in-
corporação do grupo Bompreço
em 2004. Dos 173 pontos de venda

TodoDia, o Walmart fechou 12 em
dezembro. A empresa não explica
os motivos mas, segundo apurou o
Va l o r , as lojas fechadas estavam
mal posicionadas e o mix deixava a
clientela a desejar. “Tinha até
pneu”, diz uma fonte. “Esse públi-
co não quer diversidade, quer um
mix que tenha a cara e o bolso de-
l e”. Segundo a fonte, o ex-presi-
dente do Walmart [Héctor Núñez,
que saiu em setembro de 2010] fo-
cou na abertura de lojas, mas a or-
dem da gestão Marcos Samaha é
garantir rentabilidade. “Se a loja
não deu resultado em um ou dois
anos, fecha”, diz a fonte. A maior
parte dos 12 pontos de venda que
encerraram as portas tinha menos
de três anos. “Principalmente na
periferia, a localização é funda-
mental para esse tipo de loja. Se ela
fica na contramão do morador que
volta para casa, ele não vai descer
do ônibus e atravessar uma grande
avenida para fazer compras”, diz.

Na opinião do consultor Euge-
nio Foganholo, é sempre mais fácil
errar quando o raio de abrangên-
cia é menor. “É muito mais difícil
tirar o cliente de uma loja de um a
quatro check-outs do que de um
h i p e r m e r c a d o”, diz Foganholo.

O Pão de Açúcar não abriu ne-
nhuma loja Extra Fácil em 2011
porque estava repensando o mo-
delo. Agora, com o Minimercado
Extra, uma rede de descontos, quer
brigar com os mercadinhos de
bairro. Segundo o presidente do
grupo, Enéas Pestana, o foco até
2014 estará nas bandeiras Assaí e
Minimercado Extra.

O que esperar do comércio em 2012
Adriana Mattos
De São Paulo

Questões que estiveram no
centro das discussões do setor va-
rejista em 2011 devem voltar a
ganhar a atenção do mercado em
2012. As maiores movimenta-
ções virão do varejo alimentar e
de eletroeletrônicos.

A mudança no controle acio-
nário do Grupo Pão de Açúcar es -
tá pronta para acontecer em ju-
nho de 2012. Os sócios franceses
do Casino passam a ter mais de
50% da holding que controla o
GPA, algo pelo qual esperaram
por cinco anos.

A profunda reestruturação do
Carrefour no Brasil deve se consoli-
dar neste ano. Lá fora, fala-se em
mudanças inclusive na linha de
frente da varejista, com uma even-
tual saída do CEO mundial, Lars
Olofsson, pressionado pelos acio-
nistas que cobram desempenho
melhor, inclusive no Brasil.

É esperado que a varejista apre-

sente em 2012 ganhos operacio-
nais maiores com as reformula-
ções no país, após passar um bom
tempo mudando loja e reduzindo
despesas operacionais.

Nessa mesma linha, a mudan-
ça no modelo de operação do
Wa l m a r t no país completa um
ano no início de 2012. Os resulta-
dos ainda parecem não conven-
cer a matriz, pelas declarações do
comando, e a expectativa é que
isso possa ocorrer neste ano. “Eu
estou realmente confiante que
nossa política EDLP [estratégia
batizada no país de “preço baixo
todo dia”] vai funcionar no Bra-
sil”, disse a analistas meses atrás,
Doug McMillon, presidente do
Walmart International.

“Esse deve ser um período para
que reformulações em anda-
mento se consolidem em algu-
mas redes”, diz Antonio Coriola-
no Marques, sócio da RetailCon-
sulting. Mudanças dentro das re-
des em 2012 devem acontecer
num momento em que ainda há

indefinições sobre o desempe-
nho do setor, afetado pela perda
de vigor da economia.

Em julho, o volume de vendas
no comércio cresceu 7,1%, e a
partir dali, a queda foi consecuti-
va. Em agosto, caiu para 6,3%, no
mês seguinte foi a 5,2%, e atingiu
4,3% em outubro, informa a Pes-
quisa Mensal do Comércio (PMC)
do IBGE. Para 2012, a CNC estima
expansão no comércio de 6,5%
em relação a 2011.

“Essa redução de ritmo deve se
manter no começo de 2012”, diz
Claudio Felisoni, presidente do
Conselho do Programa de Admi-
nistração do Varejo (Provar). Se-
gundo ele, há pontos favoráveis
como o aumento do salário míni-
mo e a queda nos juros, e outros
que pesam de forma contrária,
como a inflação, que corrói salá-
rio, e alguns sinais de aumento
na inadimplência no comércio e
nos bancos. Mas provavelmente,
diz Felisoni, “não será um ano
muito bom para o consumo”.

G e st ã o
The Wall Street Journal

É difícil fugir à conclusão que as
empresas americanas passaram a
maior parte do ano passado em
marcha a ré. Um exemplo foi a se-
quência de cisões, na contra-mão
da onda de aquisições que varreu
os Estados Unidos nos anos que
antecederam o aperto do crédito
de 2008. Para algumas empresas,
como a extinta Motorola, os divór-
cios já vieram tarde. Mas para ou-
tras mais sólidas, como a Kraft Fo-
od e a Conoco Philips, que haviam
se expandido nos últimos anos, a
decisão de separar linhas de negó-
cios em empresas diferentes mos-
trou uma nova visão estratégica.

Empresas como Hewlett-Pa -
ckard e Netflix também acabaram
andando para trás — e rápido —
numa tentativa de desfazer mu-
danças estratégicas que foram
condenadas por investidores e que
ameaçaram suas valiosas marcas.

A classe média também deu um
passo atrás. Fortes aumentos de
venda concentraram-se nos extre-
mos, seja nas lojas de desconto ou
de artigos de luxo. Quem se fixou
na outrora lucrativa e ambiciosa
classe média americana não teve
bons resultados. Parte disso se de-
ve às empresas estarem investindo
em tecnologia e produtividade, e
não em pessoas, mantendo o cres-
cimento do emprego baixo e a
classe média de mão fechada.

O truque este ano será manter
lucros, vendas e o preço das ações
subindo, num momento em que
os consumidores americanos li-
dam com a incerteza e com um
mercado de trabalho que melhora
apenas devagar.

A cisão
Na metade da década passada,

as empresas engoliram seus con-
correntes para crescer. Em 2011,
um bom número de executivos, às
vezes instigados por acionistas ati-
vistas, examinou com cuidado o
que haviam construído e decidi-
ram que era hora de desmontar os

seus impérios. A lista de empresas
que resolveram se dividir foi longa
e notável: Kraft, Conoco, McGraw-
Hill, Abbott Laboratories, Tyco In-
ternational. A ideia foi separar ne-
gócios de baixo crescimento, co-
mo a divisão de supermercados da
Kraft e a de refinarias da Conoco,
na esperança de aumentar o valor
das ações e atrair compradores.

Até o final de dezembro, ha-
viam sido registradas 76 cisões
em 2011, de acordo com a firma
de pesquisas Dealogic, ante 50
em 2010. E as transações encor-
param. O valor total das cisões
em 2011, US$ 115,9 bilhões, foi
mais que o dobro do de 2010.

No horizonte: Será que as ci-
sões levarão a mais fusões e aqui-
sições, com compradores de olho
nas partes desmembradas?

Um giro de 180 graus
Andar de marcha a ré tornou-

se popular no ano passado, com
a Netflix e a Hewlett-Packard re-
vertendo com alarde decisões
estratégicas não muito bem
pensadas.

Não que reverter o curso tenha
ajudado sempre. A reputação da
Netflix sofreu um abalo, na estei-
ra de duas decisões que enfurece-
ram seus clientes: um aumento
de preço de 60%, e o já enterrado
plano de tornar o seu serviço de
aluguel de DVDs num negócio
separado. O diretor-presidente
Reed Hastings pediu desculpas —
ou algo semelhante —, dizendo
que deveria ter explicado melhor
o aumento de preços e mais cedo.
A Netflix perdeu 80 mil assinan-
tes no terceiro trimestre, e sua
ação perdeu três quartos do valor
desde que a companhia anun-
ciou o aumento, em julho.

A HP fez duas meia-voltas dra-
máticas. A empresa de tecnolo-
gia decidiu, em meados de 2011,
tentar separar o seu negócio de
computadores pessoais e come-
çou uma campanha para promo-
ver a ideia. Mas a estratégia do di-
retor-presidente Léo Apotheker
deprimiu o preço das ações e aju-
dou a deflagrar a sua saída da

empresa. Semanas depois, a sua
sucessora, Meg Whitman, disse
que a HP ia continuar fabricando
PCs. Mesmo assim, a ação da em-
presa caiu 40% no ano passado.

Economia bipolar
Varejistas e empresas de bens

de consumo viram-se às voltas
com uma classe média em extin-
ção nos EUA, em 2011. Após anos
de cautela desde que a crise fi-
nanceira derrubou o mercado de
ações, os ricos retornaram aos ar-
tigos de luxo, beneficiando redes
como a Saks e a Nordstrom.

No extremo inferior, as lojas
de desconto lucraram graças ao
prolongado desemprego e às in-
certezas econômicas, os quais le-
varam a classe média a pechin-
char. Isso criou um efeito bipolar,
atingindo as companhias tradi-
cionalmente voltadas à classe
média.

A fabricante de bens de consu-

mo Procter & Gamble e a produ-
tora de alimentos H.J. Heinz
adaptaram-se à mudança nos pa-
drões de consumo, lançando li-
nhas de produtos de preços bem
baixos.

Lucro sem emprego
Nos primeiros nove meses de

2011, as maiores companhias
americanas apresentaram alto
crescimento nos seus lucros, mas
suas contratações não seguiram
o mesmo ritmo. Os lucros das
companhias que compõem o ín-
dice da Standard & Poor 500 cres-
ceu 18% no terceiro trimestre, de
acordo com a Thomson Reuters,
com a S&P prevendo um recorde
para o ano todo.

E embora o mercado de traba-
lho tenha se mostrado mais aque-
cido do que o esperado até o ter-
ceiro trimestre, o nível de desem-
prego permaneceu elevado, a 8,6%,
e mais de 13 milhões de pessoas es-

tão sem trabalho no país.
O lento crescimento econômi-

co dos EUA fez as empresas se
voltarem para países emergen-
tes, como China, Rússia e Brasil,
onde elas estão contratando
mais gente para atender aos mer-
cados locais.

Os postos de trabalho que se
mantiveram nos EUA foram em
geral de mão-de-obra altamente
qualificada. Algumas empresas
estão realocando fábricas para os
EUA. Mas uma dependência
maior da automação implica em
que novas fábricas trarão somen-
te centenas de empregos, não mi-
lhares.

De Blackberry para iPhone
Os gerentes tecnologia das

empresas costumavam controlar
que tipo de smartphones seus
empregados podiam usar, quer
dizer, o BlackBerry, beneficiando
a canadense Reserach In Motion,
que fabrica o aparelho.

Mas isso mudou no ano passa-
do, com empregados insistindo
para usar seus aparelhos pessoais
no trabalho, quer dizer, os iPho-
nes da Apple.

A empresa de dados IDC esti -
mou que, com empregados le-
vando seus próprios telefones
para o trabalho e as empresas
ampliando a gama de aparelhos
que elas oferecem, a Apple ultra-
passará os outros sistemas ope-
racionais e, até o final do ano, te-
rá o smartphone mais utilizado
nas empresas.

Esse fenômeno está forçando
as empresas de TI a se ajustar. Os
departamentos de tecnologia es-
tão se curvando aos consumido-
res em parte porque, se os em-
pregados comprarem seus pró-
prios celulares, isso pode ajudar
a reduzir custos. Gerentes tam-
bém acreditam que os emprega-
dos serão mais produtivos se pu-
derem usar os aparelhos que
quiserem.

A IDC estima que empregados
serão donos de 55% dos apare-
lhos usados no trabalho, em todo
o mundo, até o final de 2015, an-

te 47% no fim do ano passado.
No horizonte: mais empresas

deverão fabricar software para
esse aparelhos.

Suprimentos sem cadeia
As companhias globais passa-

ram anos construindo suas ca-
deias de suprimento. Os desas-
tres naturais de 2011 levaram
apenas alguns dias para rompê-
las. Fabricantes de automóveis,
companhias de eletrônicos e for-
necedores de peças descobriram
que suas operações de suprimen-
to não eram tão diversificadas
quanto se pensava.

O terremoto e o tsunami de
março no Japão, por exemplo,
deixaram desamparadas as em-
presas que dependiam de polisi-
licone. Descobriu-se que 60% do
fornecimento mundial vinha do
Japão. O terremoto também dei-
xou empresas debatendo-se por
outros componentes, como tran-
sistores básicos.

A Toyota Motor interrompeu a
produção devido à falta de mais
de 200 peças fabricadas no Japão.
A General Motors e a  PSA Peu-
geot-Citroën também cortaram a
p r o d u ç ã o.

Mais recentemente, enchentes
na Tailândia causaram distúr-
bios na produção de discos rígi-
dos para computadores. Cerca
de 40% da produção total de dis-
cos rígidos vem daquele país.
Por causa dessa falta, a Intel re -
duziu em US$ 1 bilhão a sua pre-
visão de lucro no quarto semes-
tre.

Este ano, empresas provavel-
mente vão reavaliar suas cadeias
de suprimento, comprar seguros
de suprimento e desenvolver
parcerias com distribuidores ter-
ceirizados de componentes, com
a meta de reduzir sua dependên-
cia de um único fornecedor ou
uma única região.

(Kate Linebaugh, Joann S. Lu-
blin, Dana Mattioli, Spencer E.
Ante)

Leia na página B8 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Nos EUA, companhias deram marcha a ré em 2011
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jan. 2012, Empresas, p. B3.




