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O Makro, maior atacado de auto-serviço do país, quer recuperar o brilho de tempos 
atrás, quando fazer compras em uma de suas lojas era sinônimo de status e certeza de 
preço baixo. A missão - na verdade, um desafio em se tratando de um mercado que 
tem como grande concorrente o Sam's Club do Wal-Mart, maior varejista do mundo - 
foi entregue a Luiz Antônio Viana. 
 
Ex-executivo do Pão de Açúcar, onde participou da ampla reestruturação nos 90, Viana 
assumiu o leme do Makro no dia 2 de janeiro, substituindo Sérgio Giorgetti, que se 
aposentou depois de nove anos na presidência. "Comprar no Makro era uma honra e 
isso se perdeu com o tempo", disse Viana ao Valor, em sua primeira entrevista. 
 
"Temos que reoxigenar a nossa relação com o cliente." Na prática, "reoxigenar" a 
relação com clientes significa montar uma estratégia para ativar uma base de mais de 
100 mil clientes cadastrados por loja. "Isso é um tesouro que vamos resgatar", reforça 
o executivo, que também passou pelas presidências da BR Distribuidora e da empresa 
TV a cabo Net. Um mimo no tratamento com os clientes vai ser a contratação do ex-
dono de restaurante Hélio Renó para a função de "ombudsman". 
 
A missão de Viana, porém, vai bem mais longe. Ele planeja uma expansão acelerada 
para o Makro, que em 33 anos abriu apenas 51 lojas no Brasil. O número de 
inaugurações? Isso ele ainda não sabe. Por enquanto, o executivo de 58 anos se 
desdobra para encontrar alternativas de espichar o orçamento de R$ 90 milhões para 
esse ano. 
 

 
 
Luis Antonio Viana, novo presidente do Makro: expectativa de crescimento de 
10% neste ano e planos para ampliar a rede de 51 lojas no Brasil 
 
Viana adiantou que o Makro poderá se desfazer de ativos, como lojas ou terrenos, para 
levantar recursos. Uma outra opção é tentar um financiamento no BNDES, algo que o 
grupo não fez até hoje. "Vamos estudar todas as possibilidades", diz. Mesmo com o 
orçamento austero, o Makro está sob o guarda-chuva de um importante grupo, a 
holandesa SHV que fatura perto de 14 bilhões de euros mundo afora e tem negócios 
variados - de exploração de petróleo a distribuição de gás de cozinha (GLP) e 
reciclagem de aço. 



 
Há mais de um século nas mãos da família van Vlissingen, a SHV também controla no 
Brasil as distribuidoras de GLP Supergasbrás e Minasgás. E, recentemente, comprou a 
Primus - uma empresa para operar no mercado de food service que foi lançada em 
abril de 2002 pela Sadia, pelo grupo Martins e pela Accor. A partir de agora, a Primus 
deixa de ser um negócio independente e vai para debaixo do Makro.  
 
Ainda que fazer compras no Makro tenha perdido um pouco do charme da década de 
80 - quando as alternativas dos consumidores eram bem menores que as de hoje e a 
inflação alta estimulava o estoque - o balanço financeiro da rede passou bem longe do 
vermelho. 
 
 
Em 2004, as vendas brutas somaram R$ 3,4 bilhões, crescimento de 15,6% em 
relação ao ano anterior. O lucro expandiu apenas 1,7%, para R$ 88,7 milhões. A meta 
para esse ano é crescer 10%. Em parte, isso será possível, segundo Viana, com a 
adoção de uma política de preços mais baixos que os concorrentes. 
 
A necessidade de revitalizar o Makro, porém, pode ter um motivo maior. O avanço do 
Wal-Mart, depois da compra do Bompreço e mais recentemente do Sonae, acendeu o 
alerta no setor. Com a bandeira Sam's Club - formato que marcou a sua aterrisagem 
no país em 1995 - o grupo americano é concorrente direto do Makro. 
 
Hoje, somam 15 lojas Sam's Club, mas a previsão é abrir pelo menos três unidades 
este ano. O grupo americano também reforçou sua posição no setor incorporando sete 
atacados com a bandeira Maxxi, localizados no Sul e que pertenciam ao português 
Sonae. 
 
O maior apetite do Wal-Mart no negócio atacadista ganhou evidência em 2004, quando 
o grupo - embora negue - chegou bem perto de comprar o Atacadão. Então líder no 
setor, com 29 lojas, cinco centros de distribuição e vendas na casa dos R$ 3 bilhões, o 
Atacadão teria perdido os atrativos por problemas fiscais. A informação nunca foi 
confirmada e o Atacadão tampouco admitiu que estava à venda. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jan. 2006, Empresas, p. B5. 


