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Quando a Wal-Mart Stores
Inc. começou a se expandir pelo
mundo no início dos anos 90, ela
oferecia aos consumidores
estrangeiros um pedacinho dos
Estados Unidos — e este foi
exatamente o problema.

No Brasil do futebol, a rede
fez uma promoção de tacos de

golfe. No calor do México, ten-
tou vender patins de gelo. Na
impassível Alemanha, seus fun-
cionários empacotavam com-
pras e sorriam, levantando sus-
peitas de flerte.

Agora, surgem sinais de que
o Wal-Mart aprendeu com seus
erros. A empresa tem comprado
redes locais de sucesso, contra-
tado executivos locais qualifica-
dos e aprendido os gostos
locais. Isso a está transforman-
do numa varejista global ainda
mais poderosa. Mesmo assim, a
empresa ainda enfrenta obstá-
culos, como resultado de seu
confronto com os melhores
varejistas do mundo.

As operações internacionais
do Wal-Mart já são 20% de suas
vendas totais e representam o
segmento que mais cresce den-
tro do grupo. Se a operação
internacional do Wal-Mart fosse
uma cadeia independente, pode-
ria encerrar o ano como quarta
maior varejista do mundo, atrás
do Wal-Mart dos EUA, da ameri-
cana Home Depot Inc. e da fran-
cesa Carrefour SA, respectiva-
mente, diz Michael Exstein,
analista do Credit Suisse Group.
Segundo suas projeções, o fatu-
ramento internacional do Wal-
Mart vai subir para US$ 78
bilhões no ano fiscal que se
encerra em 31 de janeiro de
2007. No último ano fiscal, ele foi
de US$ 63 bilhões.

O Wal-Mart, que vai divulgar
hoje o balanço do trimestre
encerrado em 28 de abril, disse
este mês que as vendas devem
subir 12%, para US$ 81,5 bilhões,
devido em parte a uma alta de
24% das vendas internacionais.
Nos EUA, o ganho foi de 10%.

No Brasil, o grupo saltou de
sexta para terceira maior rede
varejista depois de aquisições
realizadas nos últimos dois

anos. No México, o Wal-Mart é o
maior varejista em vendas, e
suas ações são negociadas como
uma empresa separada, a Wal-
Mart de México SA. Esses dois
mercados respondem por 22%
das vendas internacionais da
empresa. Na Grã-Bretanha, que
responde por 45% das vendas
fora dos EUA, a companhia
enfrenta um ambiente mais difí-
cil, embora ela esteja tentando
para resolver os problemas. A
situação é a mesma na
Alemanha e no Japão.

“Não vamos ganhar em
todos e cada um deles”, disse
recentemente o diretor-presi-
dente do Wal-Mart, Lee Scott,
referindo-se aos 15 países em
que a empresa atua. “Não há
nenhum segredo na nossa fór-
mula em que basta chegar, pen-
durar uma placa na porta e,
‘Meu Deus, façam fila! Tem um
Wal-Mart aqui!’. As coisas não
funcionam assim.” 

Os desafios do Wal-Mart

variam de acordo com o país.
Na Alemanha, um processo
aberto por trabalhadores forçou
a empresa a revogar um trecho
do manual de ética que proibia
relacionamentos românticos
entre supervisores e emprega-
dos. Embora essas normas
sejam comuns nos EUA, os tra-
balhadores alemães as conside-
raram uma violação de seus
direitos pessoais.

O Wal-Mart se deu melhor na
Grã-Bretanha, onde comprou em
1999 a Asda. Por muito tempo, a
Asda foi a mais barateira entre
as principais cadeias de super-
mercados do Reino Unido. Mas
rivais têm conseguido cortar pre-
ços e oferecer novos produtos
antes da Asda. A Tesco PLC, a
maior varejista do país, compara
seus preços com os da Asda em
seu site na internet.

No Japão, o Wal-Mart tam-
bém tem enfrentado uma con-
corrência feroz. Mesmo antes
de a empresa ter entrado no

país, em 2002, quando comprou
uma parcela minoritária na
rede de alimentos e vestuário
Seiyu Ltd., concorrentes como a
Aeon Co. mandaram funcioná-
rios para conhecer as lojas do
Wal-Mart nos EUA, Coréia do
Sul e China. Copiando a fórmu-
la do Wal-Mart, varejistas japo-
neses cortaram preços e abri-
ram megalojas de um andar
com estacionamentos gigantes
— uma novidade no país.

Quando o Wal-Mart iniciou
suas operações fora dos EUA,
em 1991, não estipulou metas
específicas e parecia achar que
o que tinha funcionado nos EUA
funcionaria no exterior. No
México, a rede estava certa. Lá,
a empresa comprou a Cifra SA,
a maior varejista do país, e
transformou as lojas nas mega-
lojas de estilo americano, com
grandes descontos. 

Depois de alguns escorre-
gões culturais, como o dos
patins de gelo, a empresa
entendeu o que os consumidores
queriam. Para os milhares de
mexicanos que viajam aos EUA
a trabalho ou até mesmo para
um fim de semana de compras,
o Wal-Mart era um pedacinho
dos EUA no México.

Quando o Wal-Mart abriu as
primeiras lojas no Brasil, em
1995, ele tentou o modelo super-
center, mas fracassou inicial-
mente. Muitos brasileiros prefe-
riram continuar comprando em
lojas mais próximas, em vez de
dirigir até um longínquo Wal-
Mart. Nos últimos dois anos, a
empresa aprendeu essa lição
com a ajuda de um grupo de
altos executivos que inclui 16
brasileiros. Ela comprou redes
de varejo com diversos forma-
tos, incluindo as lojas de bairro
Balaio e as lojas Magazine, que
não vendem comida.

O Wal-Mart também perce-
beu que teria de reservar um
espaço bem maior para comida
do que nos EUA, onde os consu-
midores estão mais acostuma-
dos a comprar carne e peixe
embalados, em vez de frescos.
Para os brasileiros poderem
apontar para o pedaço de carne
que querem e pedir para fatiar
no local, foi preciso ampliar a
área do açougue.

— Kris Hudson, John Lyons
colaboraram neste artigo.
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TÓQUIO — À medida que os
preços do petróleo e de outras
matérias-primas sobem, os
mercados de commodities em
todo o mundo têm diante de si
um novo curinga: o Japão.

A segunda maior economia
do mundo parece estar firme no
caminho da recuperação após
anos de fraco crescimento. Isso
acrescenta outro impulsionador
de demanda num momento em
que os estoques de cobre, petró-
leo e muitas outras mercadorias
já estão apertados.

Ninguém espera que o Japão
tenha tanto impacto quanto a
China, cujo apetite por estra-
das, edifícios e fábricas ajudou
a levar os preços das commodi-
ties aos níveis mais altos em
décadas. Mas só o tamanho da
economia japonesa — aproxi-
madamente o dobro do tamanho
da chinesa — significa que qual-
quer alta sustentada no cresci-
mento pode pressionar os pre-
ços ainda mais, mantendo-os
acima das tendências históricas
por um bom tempo.

Isso é especialmente verda-
deiro no caso das principais fon-
tes de energia do Japão, como o
gás natural liquefeito e o urâ-
nio, que é utilizado nas usinas
nucleares. Também pode ser o
caso de metais industriais como
o cobre e o minério de ferro, que

serão necessários à medida que
as empresas japonesas aumen-
tem sua capacidade após anos
nos mesmos níveis.

É mais difícil prever o
impacto do Japão nos preços do
petróleo. Muitos analistas acre-
ditam que a demanda por petró-
leo bruto vai cair no longo prazo
à medida que a população japo-
nesa fique mais velha e os resul-
tados das iniciativas do governo
de promover combustíveis alter-
nativos comecem a aparecer.

Mas o Japão pode afetar os
mercados de petróleo de outras
maneiras imprevistas. O país
está ficando mais agressivo no
que diz respeito a adquirir
petróleo e gás natural, em parte
por temer que a China detenha
uma grande parte do petróleo de
que o país precisa. A entrada
das petrolíferas japonesas na
corrida global por fontes pode
ajudar a elevar os preços de
novos projetos petrolíferos,
pressionando ainda mais os pre-
ços globais do combustível.

“Acredite, (o Japão) será
importante”, diz Jeffrey
Christian, diretor da firma de
análise de commodities CPM
Group, em Nova York. Agora
que países como o Japão estão
ganhando força, “a China não é
o único motor” da demanda glo-
bal por commodities, afirma ele.

A economia japonesa ainda
está crescendo entre 2% e 3% ao

ano, longe do crescimento recen-
te da China, de mais de 9%.
Além disso, a economia do Japão
é bem mais eficiente no consumo
de petróleo e menos dependente
de manufatura do que a da
China. Por isso o país requer
menos materiais brutos para
gerar crescimento.

Mas o Japão continua sendo o
terceiro maior consumidor de
petróleo e o maior de gás natural
liquefeito do mundo. Também
representa cerca de 30% da
demanda global por carvão side-
rúrgico e em torno de 20% das
importações de minério de ferro.

Além do mais, o Japão teve
um papel crucial nos mercados

de commodities no passado,
principalmente nos anos 60 e 70,
quando sua economia em alta
ajudou a impulsionar os preços.

O crescimento do país foi
interrompido no início dos anos
90 após um período de anos de
investimentos excessivos, o que
desencadeou mais de uma déca-
da de fracos negócios. Mas a
reestruturação das empresas,
as baixas taxas de juro e um
boom nas exportações para a
China e outros países têm aju-
dado o Japão a se recuperar.

A recuperação é visível em
todos os lugares, como na silhue-
ta de Tóquio. Mais de 160 edifí-
cios com 12 andares ou mais
estão em construção na cidade,
segundo a Emporis GMBH,
firma alemã que reúne dados
sobre prédios. Cada uma dessas
estruturas necessitará de uma
boa quantidade de aço, cobre e
outras matérias-primas, assim
como muita energia. O consumo
japonês de aço subiu 5% no ano
passado, para 83,1 milhões de
toneladas métricas, e deve conti-
nuar crescendo neste ano.

De fato, o aumento da produ-
ção de aço no Japão e em outros
países da Ásia é um dos princi-
pais motivos pelos quais grandes
mineradoras parecem estar
perto de assegurar outro aumen-
to no preço do minério de ferro.

— Miho Inada e Andrew
Morse colaboraram neste artigo.

Japão é o novo fator para as commodities

No Brasil, grupo ganhou com compra de redes locais e experiência de executivos do País
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ANYSE GROUP, contro-
ladora da Bolsa de

Nova York, reuniu-se ontem
em Nova York com repre-
sentantes da Euronext, que
opera as bolsas de Paris,
Amsterdã e Lisboa, para
discutir a perspectiva de
uma fusão, segundo pes-
soas a par do assunto.

* * *

n Metais preciosos e
industriais fecharam em
forte queda no mercado
futuro, parte em resposta à
valorização do iuane, parte
pela realização de lucros.
O contrato de ouro para
junho, o mais negociado,
caiu 3,8%. A prata caiu
6,4% e o cobre, 2,5%, ambos
em contratos para maio. 

* * *

n O Carrefour, da França,
pode comprar pelo menos
dez varejistas na China
como parte de sua estraté-
gia de expansão no país,
disse Jean Luc Chereau,
presidente do Carrefour
na China.

* * *

n A AstraZeneca, farma-
cêutica britânica, comprou
a totalidade da empresa
britânica de biotecnologia
Cambridge Antibody Tech-
nology, da qual já detinha
19%, por US$ 1,1 bilhão.

n A Rosneft, petrolífera
estatal russa, disse que
suas reservas provadas de
petróleo e gás subiram 18%
ano passado. As reservas
de gás natural mais que
triplicaram, para 732
bilhões de metros cúbicos.

* * *

n A Bausch & Lomb, dos
EUA, retirou do mercado
em todo o mundo, em cará-
ter definitivo, o produto
para limpeza de lentes de
contato Renu com Moisture-
Loc, depois de concluir que
seu uso pode aumentar o
risco de uma infecção.

* * *

n A Copa do Mundo está
mudando uma tradição do
comércio alemão. Na
maior parte do país, o vare-
jo foi autorizado tempora-
riamente a abrir 24 horas
por dia, para aproveitar o
movimento de turistas. Em
geral, o varejo alemão só
pode abrir das 6h às 20h.

* * *

n A Nikon, fabricante de
máquinas fotográficas do
Japão, disse que seu lucro
cresceu 20% no ano fiscal
findo em março, para US$
263 milhões, ajudado pela
fraqueza do iene ante o
dólar, que beneficia as
exportações.

I NTERNAC IONAL

OGOVERNO BOLIVIA-
NO ameaçou intervir

em dois fundos de pensão,
da seguradora suíça Zurich
Financial Services e do
banco espanhol BBVA, se
eles não lhe entregarem
ações que detêm em três
petrolíferas dentro de três
dias, sem cobrança.

* * *

n A Petroecuador, petrolí-
fera estatal equatoriana,
disse que a lei não permite
que ela negocie um acordo
com a americana Occiden-
tal — que propôs um pacto
quando recebeu ordens
para sair do país numa
disputa sobre impostos.

* * *

n A Chocolates, maior
firma de produtos alimentí-
cios da Colômbia, comprou
os frigoríficos Blue Ribbon
e Saronis, do Panamá, por
US$ 19 milhões.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n Os EUA impuseram um
embargo da venda de
armas à Venezuela, acusan-
do o país de não colaborar
com esforços anti-terroris-
mo. O presidente venezue-
lano, Hugo Chávez, disse
que o embargo não incomo-
da e que não irá retaliar.

* * *
n O Banco Davivienda,
quarto maior da Colômbia
em ativos, disse que vai
investir US$ 60 milhões
este ano na expansão do
número de agências e de
caixas eletrônicos.

* * *
n A Enap, petrolífera esta-
tal chilena, pode em breve
prospectar petróleo na
Venezuela, em parceria
com a venezuelana PDVSA,
disse o governo do Chile.
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Consumo de aço do Japão,
em milhões de toneladas

Expansão estável

A
DECISÃO de ontem do
Banco Central da
China de permitir uma

moeda chinesa mais forte pôs
fim a semanas de estagnação
cambial e deve ajudar o pre-
sidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, a conter as
reclamações em seu país de
que a China tem uma vanta-
gem comercial injusta.

Ontem, o iuane rompeu
brevemente a barreira simbó-
lica de 8,00 por dólar durante
as negociações. Foi a primeira
vez que o iuane foi negociado a
menos de 8,11 por dólar desde
que as autoridades chinesas
revalorizaram a moeda em
2,1% em julho do ano passado.

A medida acontece dias
depois de o Departamento do
Tesouro dos EUA ter evitado
um confronto com a China ao
afirmar que o país asiático
não estava manipulando sua
taxa de câmbio para impulsio-
nar as exportações.

Para corretores e economis-
tas, o BC chinês sinalizou que

permitirá que o iuane avance
num ritmo mais rápido, o que
pode ajudar a consertar dese-
quilíbrios econômicos globais.

Depois de tocar 7,9972 por
dólar durante a sessão, o
iuane fechou a 8,0030, ante
8,0061 na sexta-feira.
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Taxa de câmbio 
central ontem: 

7,9982 iuanes
por dólar

Escorregões culturais ensinam ao
Wal-Mart como lucrar fora dos EUA

Lojas de redes compradas pelo Wal-Mart no Brasil e na
Grã-Bretanha, em sua tentativa de tornar-se mais local.

Por Geraldo Samor, Cecilie 
Rohwedder e Ann Zimmerman, 
do The Wall Street Journal. 
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