
q PÁG. 17

Estrangeirosvoltamàscompras
PassadoomedodeLula, capital externoelevouem45%onúmerodeaquisiçõesdeempresasbrasileiras sóesteano

Dica de sobrevivência
adono de restaurante

NETpode incrementar
disputa na telefonia

q PÁG. 16

Wal-Mart torna-se mais agressiva no Brasil
Após dez anos de crescimento cauteloso, empresa tem agora ritmo mais veloz de abertura de lojas

VAREJO

Todd Benson
The New York Times

Quando as Lojas Wal-Mart
abriram no Brasil em 1995,
muitos aqui pensaram que elas
fossem tomar o mercado, o
maior da América do Sul, de as-
salto. Porém, ao contrário da
experiência da Wal-Mart no
México, onde uma agressiva es-
tratégia de aquisições a trans-
formou rapidamente numa for-
ça dominante, seus primeiros
anos no Brasil foram calmos.

Nos primeiros dez anos, a
Wal-Mart caminhou com caute-
la, abrindo apenas 25 lojas em
quatro dos 27 Estados do Bra-
sil. A companhia também lu-
tou para se adaptar aos gostos
locais, depois de inicialmente
fazer estoques nas lojas de pro-
dutos que são rotineiros nos Es-
tados Unidos – como tacos de
golfe e aparadores de grama –,

mas que pouco interessam à
maioria dos brasileiros.

No entanto, depois das difi-
culdades iniciais, a Wal-Mart
agora parece estar se fortalecen-
do no Brasil. Em março passa-
do, ela fez sua primeira aquisi-
ção, comprando uma rede de
supermercados de 118 lojas, a
Bompreço, da varejista holan-
desa Ahold, no Nordeste, por
US$ 300 milhões. A compra le-
vou a Wal-Mart do sexto para
o terceiro lugar na lista das
maiores varejistas do País,
atrás da rede local Pão de Açú-
car e da varejista francesa Car-
refour.

“Eles levaram uma década
para perceber que o crescimen-
to orgânico não é o melhor mé-
todo para se crescer no Brasil,
mas agora estão mais sintoniza-
dos com os consumidores brasi-
leiros e adotaram uma estraté-
gia mais agressiva”, disse Mar-
cio Kawassaki, analista de vare-
jo na Fator Doria Atherino, cor-

retora de São Paulo.
A Wal-Mart já indicou que

não pretende parar na aquisi-
ção do Bompreço, que lhe deu
o controle do mercado de vare-
jo no Nordeste. A companhia
agora está abrindo lojas no rit-
mo mais rápido desde sua che-
gada ao Brasil, e deverá con-
cluir o ano com 147 lojas em

13 Estados. Mais aquisições po-
dem estar no horizonte.

“Estamos interessados em
crescer no Brasil, tanto organi-
camente como por meio de no-
vas aquisições”, disse Aprigio
Rello Jr., vice-presidente para
assuntos corporativos e logísti-
ca da Wal-Mart Brasil.

Rello afirma que a Wal-Mart
busca oportunidades no País to-
do. Mas analistas dizem que a
próxima escala da varejista po-
dem ser os Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catari-
na, região dominada por redes
de supermercado familiares
prontas para a aquisição. “A
melhor chance da Wal-Mart de
ganhar terreno em relação às ri-
vais é comprar no Sul”, afir-
mou Kawassaki.

INTERNACIONALIZAÇÃO
A chegada ao Brasil, há cerca
de dez anos, fazia parte da es-
tratégia da Wal-Mart de con-
quistar o planeta com um mix
de produtos baratos, descontos
e um agressivo plano de abertu-
ra de lojas. Foi exatamente
com essa fórmula que a empre-
sa tornou-se a maior varejista
dos Estados Unidos. Mas o su-
cesso não veio em todos os lu-
gares.

A Wal-Mart tem lojas hoje

no Brasil, Argentina, Ingla-
terra, Canadá, China, Alema-
nha, México e Coréia do Sul
– além de uma participação
de 40% na Seiyu, uma rede
japonesa, e lojas em Porto
Rico. Os acionistas da em-
presa, em suas reuniões
anuais, gostam de celebrar
esse jeito internacional da
empresa com expressões em
coreano, espanhol e portu-
guês.

Mas analistas dizem que a
internacionalização tem
suas restrições. Segundo
eles, obstáculos culturais
são a principal causa de
eventuais fracassos. Produ-
tos que são campeões de ven-
da nos Estados Unidos sim-
plesmente encalham nas pra-
teleiras em outros países, co-
mo os tacos de golfe no Bra-
sil. Além disso, em outros
países a Wal-Mart enfrenta
concorrências de peso, co-
mo da francesa Carrefour.●

APETITE – Rede norte-americana comprou este ano os supermercados Bompreço e já deu sinais de que poderá fazer novas aquisições no País

Alencar avisa
que proposta
para aviação
não tem data

AVIAÇÃO

Tânia Monteiro
Gustavo Paul
BRASÍLIA

Nãohá prazo paraogoverno apre-
sentar a proposta de solução para
o setor aéreo, avisou ontemovice-
presidente e ministro da Defesa,
José Alencar. Segundo ele, tudo
está sendo estudado com muita
calma e tem sido dada “transpa-
rência total” às negociações.
“Não pode haver favorecimento
isolado a quem quer que seja.
Tem de ser uma coisa posta com
clareza, como convém às coisas
do setor público”, declarou Alen-
car ao final da cerimônia de lança-
mento do projeto de biodiesel, no
Palácio do Planalto.

Alencar já avisouque não have-
rá um simples repasse de recursos
às aéreas. “O governo não pode
dar dinheiro a ninguém”, afir-
mou, ao ser indagado sobre a pos-
sibilidade de o governo injetar
US$ 1bilhão na Varig, como che-
gou a ser noticiado. Questionado
se o BNDES poderia repassar al-
gum tipo de recurso à Varig, por
causa dos problemas que ela está
enfrentando, o ministro disse: “O
BNDES é um banco de fomento
e trabalha segundo normas, finan-
ciando apenas depois de uma vas-
ta e séria avaliação, exigindo, in-
clusive, garantia de devolução do
dinheiro que for emprestado.”

PAGAMENTO
A Varig apresenta hoje à Infraero
–estatal responsável pela adminis-
tração de 66 aeroportos no País –
proposta de renegociação de uma
dívida de R$ 129 milhões. A in-
formação foi dada ontem pela as-
sessoria da autarquia. Na semana
passada, a empresa aéreahaviapa-
go R$ 19 milhões, o correspon-
dente a 13% dessa dívida relativa
a taxas acumuladas este ano.

Enquanto a Varig renegocia, a
Infraero poderá entrar hoje com
uma ação judicial de cobrança
por apropriação indébita contra o
presidente da Vasp, Wagner Ca-
nhedo, na justiça federal de São
Paulo. A estatal deu um prazo até
o início da noite de ontem para
que fossemdepositados R$12 mi-
lhões referentes a tarifas de embar-
ques cobradas dos passageiros,
mas não repassadas à Infraero.●

RETOMADA

Márcia De Chiara

O capital estrangeiro está de
volta ao País e veio para ficar.
O número de fusões e aquisi-
ções envolvendo recursos do
exterior aumentou 45% neste
ano, até novembro, em relação
a igual período de 2003, revela
um levantamento da área de
Corporate Finance da consulto-
ria PricewaterhouseCoopers.

O trabalho reuniu as transa-
ções divulgadas pela imprensa
no período, exceto os acordos
entre empresas. De janeiro a
novembro, foram fechados
282 negócios, entre aquisições
de controle, compra de partici-
pações e joint ventures. Desse
total, os estrangeiros estiveram
presentes em 152 transações,
ante 105 em igual período de
2003.

A análise sobre a participa-
ção do capital estrangeiro não
levou em conta mais 22 negó-
cios entre as mesmas compa-
nhias, realizados este ano, até
novembro, que, somados às
321 transações, elevam o total
para 343 neste ano.

A maior fatia do total de ne-
gócios fechado até novembro,
ou 53%, foi de aquisição de
controle das companhias, que

representa a compra de 51% do
capital votante. E, neste caso,
os estrangeiros responderam
por 44% das 180 transações de
registradas no período.

“A participação dos estran-
geiros nas aquisições de contro-
le voltou para o patamar de
2001”, afirma o sócio responsá-
vel pela área de Corporate Fi-
nance da PricewaterhouseCoo-
pers, Raul Beer. Em 2002 e
2003, os estrangeiros responde-
ram por 33% e 31%, respectiva-
mente, das aquisições de con-
trole das empresas.

Em anos anteriores, os es-
trangeiros se retraíram por cau-
sa das incertezas macroeconô-
micas, conta Beer. “Eles chega-
ram a fazer negócios, mas de-
moravam muito, olhavam vá-
rias vezes e estavam muito
preocupados com os rumos da
economia, especialmente nos
períodos pré e pós-eleitoral.”

Passados quase dois anos do
governo Lula, o quadro mu-
dou. Beer destaca que o fato de
ter ampliado a fatia do capital
estrangeiro nas aquisições de
controle das companhias é mui-
to positivo porque indica que
ele veio para ficar.

“Não se trata de um negócio
de oportunidade por um prazo
curto.” Ele relata que, em 2002
e 2003, existiam empresas ex-

celentes à venda no País, mas,
quando o investidor estrangei-
ro ficava sabendo que a compa-
nhia era brasileira, acabava pu-
lando fora do negócio por con-
ta da instabilidade política.

Márcio Lutterbach, sócio da
área de Corporate Finance da
consultoria KPMG, também
constatou maior interesse dos
estrangeiros pelo Brasil neste
ano. “O País se fortaleceu, está
mais atrativo e com fundamen-
tos mais confortáveis.”

Ele ressalta que a perspecti-

va de crescimento sustentável
da economia brasileira, na fai-
xa de 3% para os próximos
anos, tem chamado a atenção
dos investidores. Pondera, no
entanto, que a falta de marco re-
gulatório, especialmente no se-
tor de infra-estrutura, nas áreas
de transporte, energia e sanea-
mento, tem impedido o avanço
dos negócios.

De toda forma, ele ressalta a
forte correlação entre a entrada
de investimento direto no País
este ano e a evolução do núme-

ro de fusões e aquisições regis-
trado até agora.

POÇO
Nas previsões de Beer, da Pri-
cewaterhouseCoopers, o ano
deverá fechar com crescimento
de 15% no total de fusões e
aquisições em relação a 2003.
Até agora, de janeiro a novem-
bro, foram computados 343 ne-
gócios, sete a mais que em to-
do o ano de 2003. “O fundo do
poço foi 2003”, afirma o execu-
tivo. No ano passado, ocorre-

ram 336 fusões e aquisições, a
menor marca em cinco anos.

A virada começou no segun-
do semestre deste ano e a con-
solidação ocorreu no mês pas-
sado, observa o sócio da con-
sultoria. Em novembro deste
ano ocorreu o maior número de
transações registrado para esse
mês desde 2001. Foram 39 ne-
gócios, ante 28 em 2003. Em
2002 e 2001, foram 25 e 30
transações, respectivamente.
Novembro de 2004 foi o segun-
do melhor mês do ano em negó-
cios fechados, perdeu apenas
para agosto, quando foram rea-
lizadas 49 transações.

Entre os setores mais ativos
no mês passado estão o finan-
ceiro, por conta de várias parce-
rias fechadas entre bancos e va-
rejo e também de aquisições de
financeiras especializadas em
crédito direto ao consumidor
por grandes conglomerados
bancários. Os setores alimentí-
cio, químico, de mineração e
tecnologia também estão no
rol dos mais cobiçados.

Beer destaca que poucas ne-
gociações ocorridas neste ano
estão relacionadas com amplia-
ção de capacidade produtiva.
“A maioria é estratégica e está
ligada à participação de merca-
do. Os investidores estão com-
prando clientela.”●

Obstáculos culturais
são a principal causa
de fracassos da
empresa no exterior

FUSÕES EM ALTA

*Até novembro             Fonte: Relatório de Corporate Finance da PricewaterhouseCoopers

Evolução do número de
negócios fechados
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Evolução dos negócios
fechados em novembro
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