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Operadorasdecelular
enfrentamperdas
Númerodeusuárioscresce,mas
grandeconcorrênciareduziu
ganhosdasempresasqPÁG.B13

Arcelorregistra
quedanolucro
AArcelor Brasil, fabricante de
açocontrolada pelo grupo eu-
ropeuArcelor, anunciou na
sexta-feira lucro líquido deR$
321milhões noprimeiro tri-
mestre do ano, resultado79%
inferior aode igual períodode
2005. Em relação aoúltimo
trimestre doanopassado, a
queda foi de 19%. Emcomuni-
cadooficial aosmercados, a
empresaatribuiu a redução a
“umamenor geraçãode caixa
eao aumentodasdespesas
com imposto de renda.”

AÇO

InBevpodecomprar
cervejariacanadense
ASleemansBreweries, tercei-
ramaior cervejaria doCanadá,
poderá ser vendida para a In-
Bev. Aempresa canadense
contratou obancode investi-
mentoBMONesbitt Burns pa-
ra elaborar umplanode rees-
truturação, o quepode incluir
a vendada companhia oude
algunsativos. “A empresa está
emumponto crítico de sua
evolução”, disse o presidente
JohnSleeman. Alémda InBev,
aMolsonCoors (ex-controlado-
radaKaiser noBrasil) é cota-
dapara comprar aSleemans.

BEBIDAS

Gripeaviáriaafeta
vendasdaPerdigão
Aretraçãodo consumode car-
nesde aves em funçãoda inci-
dência de casos de gripe aviá-
ria, registradanosmeses de
janeiro e fevereiro naEuropa e
noOrienteMédio, resultou em
reduçãode8,4%nos volumes
embarcadospelaPerdigão no
primeiro trimestre ante omes-
moperíodode2005.Dames-
ma forma, o lucro líquido do
trimestre ficouemR$ 10,4mi-
lhões, valor 85,5%menor do
queomesmoperíododo ano
passado.

ALIMENTOS

NEGÓCIOS

Reuniãopoderever
propostaeuropéia
Aministra chefe daCasaCivil,
DilmaRoussef, convocoupara
esta semanauma reunião com
osdemaisministros envolvi-
dos noprocesso deescolha do
padrãodaTVdigital noBrasil.
Será feita umaavaliação da
proposta alterada dos euro-
peus, apresentada aoministro
Luiz FernandoFurlan, que traz
vantagens em relação a finan-
ciamento e transferência de
tecnologia. Executivos das em-
presasPhilips eSiemensparti-
ciparamdoencontro.

TVDIGITAL

Varig fazencontro
cominvestidores
Potenciais investidores interes-
sadasemcomprar a Varig e
em fazer o empréstimo-ponte
doBNDESpoderão obter es-
clarecimentos sobre a opera-
çãode venda eempréstimo
hoje à 14 horas, em reunião
marcadanumauditório doTri-
bunal de Justiça doRio (TJ).
Participamdoencontro repre-
sentantes daVarig, BNDES,
BancodoBrasil, Anac, Infrae-
ro, TJ,Ministério Público e o
administrador judicial Deloitte
ToucheTohmatsuAuditores.

EmTempo

Empresa fatura R$ 4,5 bi por ano e é cobiçada pelo Wal-Mart, Carrefour e Pão de Açúcar

NuñezatuounaCoca eDelValle

Atacadãodespertainteressedaempresa

Wal-Martparabaixarenda
COMÉRCIO

A prioridade da rede agora é abrir lojas de bairro, para atender clientes mais pobres

AVANÇO-VicenteTrius, presidentedoWal-Mart, apostano formatode lojasmenores: “grandeoportunidadeestánabasedapirâmide”

FOCO-SupermercadoTodoDiaatingeclasseCcomooAtacadão

AVIAÇÃO

Vera Dantas

OWal-Mart é conhecido em to-
do o mundo por sua escala gi-
gantesca. No Brasil, essa ima-
gem está prestes a mudar. Sua
prioridade agora é abrir lojas
de bairro, de portemédio, para
atrair clientes de baixa renda.
Maior rede de supermercados
do mundo, o Wal-Mart só tem
estilo parecido com esse em al-
guns países da América Cen-
tral e na China. Será uma mu-
dança importante para a em-
presa no Brasil.
SegundooEstado apurou, a

rede americana até contratou
umnovo executivo para ajudar
a expandir seu projeto. Hector
NuñezestádeixandoaCoca-Co-
la para ocupar o recém-criado
cargodevice-presidenteexecu-
tivo do Wal-Mart no Brasil.
Nuñez será o responsável por
toda a operação nacional de hi-
permercados, supermercados
e atacado. Será encarregado
também de integrar as redes
BomPreço e Sonae, adquiridas
nosdoisúltimosanos,ede levar
adiante o plano denovosmode-
los de lojas.
Hoje, o Wal-Mart tem qua-

troformatosde lojasnoPaís, in-
cluindo hipermercado, super-

mercado, atacado e soft dis-
count, enxuta em serviços e de
preços mais atrativos. É este
modelo de supermercado, soft
discount,maisvoltadoparavizi-
nhança,queestáemteste.Aem-
presa estuda também outros
modelos, incluindo lojas de de-
partamento, onde não seriam
vendidos alimentos.
Os maiores investimentos,

porém, estão reservados para
aslojasdevizinhança,paracon-
sumidoresdasclassesCeD. “O
mercado para classe A no Bra-
sil está praticamente satura-
do”,dizVicenteTrius,umespa-
nhol, que há nove anos é presi-
dente do Wal-Mart no Brasil.
“A grande oportunidade está
na base da pirâmide.”
Em São Paulo, justifica, em

particular, os terrenos em re-
giõesmaisnobresparaatender
opúblico de alto poder aquisiti-
vo são escassos e os preços são
altos.Alémdisso,umdosprinci-
pais concorrentes do Wal-
Mart, o Pão de Açúcar, é tradi-
cional nessa faixa de mercado.
“Não sei se valeria a pena en-
trar nesta batalha”, diz Trius.
Hátrêsanos,oWal-Marttes-

ta no Brasil seumodelo de ven-
da para os mais pobres com as
bandeiras “Todo Dia”, com
duas lojas emSão Paulo, e “Ba-
laio”,redecom15lojasemSalva-
dor e Recife. O projeto é criar
umamarcaúnicaeespalharuni-
dades pelo país. O nome da no-
vabandeiraaindanãoestádefi-
nido. Mas o Wal-Mart já deci-
diu que será o principal investi-
mentoda rede apartir de 2007.
Durante os três anos de tes-

tes, a empresa descobriu que o
consumidorbrasileiroquerpre-
çosmais baixos, mas não gosta
de lojas com pouca variedade
de mercadorias, onde não en-
contremarcas conhecidas.
É um comportamento dife-

rente do consumidor america-
no, que freqüenta lojas de des-
conto, com oferta limitada de
produtos, muitos deles com
marca própria do supermerca-
do, o chamadomodelo hard dis-
count. NoBrasil, será adotado o
modelo soft discount, com lojas
parecidas com supermerca-
dos,masumpoucomenores.As
lojas de vizinhança do Wal-
Mart terão, em média, 2,5 mil
metros quadrados e vão ofere-

cer entre 3mil e 7mil itens.
Segundo Trius, durante os

três anos de testes, omodelo se
mostrou economicamente viá-
vel. “Nossospreçossão,emmé-
dia, 8% mais baixos do que as
outras lojas do bairro onde es-

tão instaladas e temos retorno
financeiro.”
As lojas do Wal-Mart vão

concorrer comsupermercados
degrandes redes e até comem-
presas menores, do bairro. En-
tre as maiores redes, a princi-

pal disputa deverá ser como
Dia%, do grupoCarrefour, e
em seguida com o Compre-
Bem, do Pão de Açúcar. As
duas marcas também bus-
cam um consumidor de me-
nor poder aquisitivo.
O filão da baixa renda é

uma aposta no potencial de
consumodestepúblico.Aso-
madainflaçãomaisbaixa,da
queda do juro e do aumento
derendadeveelevar opoder
de compra dos consumido-
resC eD, diz Trius.
Investir no consumidor

debaixarendaéumatentati-
va de crescer em ummerca-
do mais dinâmico e de bus-
cara liderançanoBrasil.Ho-
je,oWal-Martéaterceirado
ranking, mas encostou no
Carrefour,osegundocoloca-
do, coma compra do Sonae.
O Wal-Mart tem 10 ban-

deirasdistribuídaspor 17 es-
tados, numtotal de296 lojas.
Em2006, vai abrir 15 lojas, a
maior expansão desde a sua
chegada ao Brasil, em 1995.
O investimento será de R$
600 milhões. A rede faturou
R$ 11,7 bilhões em 2005.●

VIDAL CAVALCANTE/AE

CachaçaSagatiba faz
publicidadeemCannes
Festivaldecinemaservirácomo
portadeentradadabebidano
mercadofrancêsqPÁG.B14

●●●O novo executivo doWal-Mart
no Brasil, Hector Nuñez, que ocu-
pará o cargo de vice-presidente
da empresa já esteve nomesmo
posto em duas grandes compa-
nhias. Ele era da vice-presidência
deOperações da Coca-Cola e
anteriormente da Sucos Del Val-
le. Sua bagagemprofissional tam-
bém inclui passagens por outras
empresas como a Car Rental/
Hertz, Westhem Industrial e Odis-
sey Partners.
Nascido emCuba, mas com

nacionalidade norte-americana,
Nuñes é formado em administra-
ção de empresas pela Universida-
de da Pensilvânia e fezMBA pela
Universidade da Flórida. Na Coca-
Cola, o executivo participou do

chamado processo de reinvenção
da empresa no Brasil, com a ado-
ção e diversificação demarcas e
produtos. Ele foi o responsável
por ampliar a linha de itens da
Coca-Cola, trazendo para o seu
portfólio sucos, isotônicos e
águas. Nuñez também foi diretor-
geral da CompanhiaMaranhense
de Refrigerantes, fabricante do
guaraná Jesus, considerado um
caso de sucesso.

O novo executivo, que será
uma espécie de braço direito do
presidente doWal-Mart, Vicente
Trius, segundo apurou o ‘Estado’,
deverá ficar até o fim domês na
Coca-Cola e após um período de
férias assumirá o posto entre ju-
nho e julho.●

ALAOR FILHO/AE-4/3/2004

A venda de uma rede atacadis-
ta pode alterar o equilíbrio de
forças entre osmaiores grupos
de varejo do Brasil. A compra
do Atacadão, rede com 35 lojas
distribuídas pelo País e fatura-
mento estimado em R$ 4,5 bi-
lhões em 2005, poderia dar ao
Wal-Martoempurrãoparalide-
rar omercado brasileiro.
OAtacadãoestáparamudar

demãoháquasedois anos. Em-
bora tenha o nome de Ataca-
dão, a empresa vende mais pa-
raoconsumidorfinaldoquepa-
ra comerciantes, num modelo
de negócio conhecido como
“atacarejo”. A rede está volta-
da para o público C e D, justa-
mente o mercado onde o Wal-
Mart pretende atuarmais.
Umaeventualaquisiçãotam-

bémreforçaria a área de ataca-
do da rede norte-americana no

Brasil, que já está no mercado
com o Sam’s Club e Maxxi, ad-
quirida com o Sonae. O Wal-
Mart não entrou ainda formal-
mentenanegociação,masaola-
do do Pão de Açúcar e Carre-
fourestádeprontidãoparaexa-
minar o negócio.
A rede descartou o cresci-

mentoporaquisiçõesnaprimei-
raondadegrandescomprasdo
varejo brasileiro, iniciada no
fim dos anos 90. Optou pelo
crescimento orgânico. Alguns
concorrentesque fizeramaqui-
sições naquela época, pagaram
caro e tiveram problemas para
integrar os negócios, avalia
Trius: “Entramos na segunda
onda, tivemos preçosmelhores
e aceleramos.”Depois de duas
rodadas de aquisições, hoje a
maior parte das empresas em
análise nomercado são de por-

teintermediário,comfatura-
mento anual na faixa de R$
600 milhões. Elas também
estão namira doWal-Mart.
Independente de com-

pras, a rede vai abrir 15 no-
vos lojas este ano. Há planos
para inaugurações em Mi-
nas Gerais, no Rio de Janei-
ro, em Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Nordeste,
onde a companhia entrou há
dois anos ao adquirir a rede
BomPreço, com 116 lojas. No
fimde 2005, o poder doWal-
Martaumentoucomaaquisi-
çãoda redeSonae, comforte
presença no Sul. Este ano, a
expansãonoNordeste–tam-
bém foco de atenção do Car-
refouredoPãodeAçúcar–e
a integração das lojas do So-
nae serãoprioritárias para a
companhia. ● V.D.

Empresa pretende
diversificar os
formatos de lojas
no País
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