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O WAL-M
VAI SE
Ameaçada pela
concorrência, a
rede deseja atrair
clientes com maior
poder aquisitivo
Angela Pimenta, de Nova York

OWAL-MART É MUNDIALMENTE co-
nhecido pela oferta de baixos pre-
ços e pela austeridade que sempre

marcou sua gestão. Tradição implementa-
da pelo fundador, Sam Walton, e seguida
à risca por todos os executivos desde en-
tão, o despojamento tornou-se um mantra
dentro da empresa e uma das explicações
para o seu grande sucesso. Um dos símbo-
los dessa mentalidade é a própria sede da
rede: um modesto galpão que nada faz lem-
brar o quartel-general da maior companhia
do mundo. Mas algo está mudando no an-
tes simplório reino de Bentonville, cidade
do interior do Arkansas, onde fica o Wal-
Mart. Nos últimos tempos, a empresa tem
dado demonstrações de que já não segue
a cartilha da simplicidade como antes. Sem
muito estardalhaço, o Wal-Mart dá sinais
de que está em busca de um público mais
exigente. O mais recente desses movimen-
tos ocorreu no começo de outubro, quan-
do a rede anunciou o lançamento de uma
grife (repetindo: uma grife) voltada ao pú-
blico feminino. A Metro 7, a nova marca,
estará à venda em 500 das 3 000 lojas do
Wal-Mart nos Estados Unidos.

O lançamento da Metro 7 é uma das mui-
tas ações realizadas recentemente pela di-
reção da empresa no caminho do "refina-
mento". Em setembro, houve outro impor-
tante sinal — a veiculação de oito páginas
de um anúncio na revista americana Vogue,
a bíblia do mundo fashion. A campanha,
que deve se estender pelos próximos dois
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estados unidos

ART, QUEM DIRIA,
SOFISTICAR

Os novos anúncios e o desfile em Nova York:
itens de vestuário permitem lucros maiores

anos. a um custo de 12 milhões de dólares,
mostra consumidoras mesclando peças de
seu guarda-roupa com itens comprados nos
supermercados da rede. No mesmo mês de
estréia da campanha, a empresa também
patrocinou seu primeiro desfile na badala-
da semana de moda em Nova York (algo
inimaginável nos tempos de Sam Walton).
E, nos bastidores de Wall
Street, o Wal-Mart traça seu
mais ousado movimento em
direção à sofisticação: a com-
pra da etiqueta de moda jo-
vem Tommy Hilfiger, tran-
sação que pode chegar a 2
bilhões de dólares. Mas por
que razão o Wal-Mart quer
mudar o seu perfil? Consul-
tores são unânimes em afir-
mar que a maior motivação
para essa mudança vem de
fora e atende pelo nome de
Target, rede varejista que
vem obtendo bons resulta-

O CEO Lee Scott ir.
guinada arriscada

dos nos últimos tempos. A Target conse-
guiu atrair a classe média alta americana
com uma combinação de alimentos bara-
tos e produtos com margens superiores —
especialmente peças de vestuário. Resulta-
do: no ano passado, conseguiu lucros de
6,4% sobre seu faturamento, quase o do-
bro do resultado do Wal-Mart. A Target ho-

je tem l 300 lojas nos Esta-
dos Unidos, faturamento
anual de 47 bilhões de dóla-
res e, nos últimos quatro anos,
conseguiu crescimento de
mais de 50%. É um resulta-
do ainda muito distante dos
300 bilhões de dólares do
Wal-Mart, mas a empresa de
Bentonville preferiu não ar-
riscar e vai incorporar alguns
dos atrativos que hoje empur-
ram os consumidores para a
concorrência.

Outro motivo para a mu-
dança é que existe espaço pa-

ra que a rede fature mais com peças de ves-
tuário. Atualmente, boa parte do fatura-
mento do Wal-Mart concentra-se nas ven-
das de produtos de mercearia. Os itens de
vestuário respondem por apenas 15% do
faturamento e, como a Target vem mos-
trando, essas peças tornaram-se um forte
chamariz para os consumidores e um po-
deroso dinamizador de lucros. Confronta-
do com essas variáveis, o atual presidente
mundial da rede, Lee Scott Jr., partiu para
a estratégia de sofisticação. A idéia é se-
duzir consumidores com maior poder aqui-
sitivo, fazê-los gastar mais nas gôndolas
dos supermercados e, conseqüentemente,
barrar o avanço da concorrência. "Ao ofe-
recer por 30 dólares os mesmos jeans que
as lojas de departamentos vendem pelo do-
bro do preço, a um só tempo o Wal-Mart
estará lucrando alto e tornando sua marca
mais jovial e associada a produtos de maior
qualidade", diz o analista Rodolfo Spiel-
mann, da consultoria Bain & Company.
"Resta saber se isso vai ser suficiente."
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