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Impelidas a mudar
de estratégia,
gigantes como
a Wal-Mart
esbarram nas
dificuldades da
execução
ANA LUIZA HERZOG

F
OI MIRANBO BAKO PREÇO QUE
Sam Walton abriu, em 1950.
a primeira-loja da Wal-Mart,
em Bentonville, uma cidade-
zinha incrustada no estado
americano de Arkansas. E foi
seguindo a ferro e fogo essa

premissa que, ao longo das décadas seguin-
tes, a pequena loja se transformou na maior
companhia de varejo do mundo — com
um faturamento de 312 bilhões de dólares,
quase 2 milhões de funcionários e mais de
6 500 pontos-de-venda espalhados por inú-
meros países. Um dos mais pujantes sím-
bolos do capitalismo americano, a Wal-
Mart vive hoje um momento único em sua
história. Depois de crescer cerca de 14%
anuais nos últimos dez anos e de suas ações
terem se valorizado mais de l 000% na dé-
cada de 90, o crescimento desacelerou e
seus papéis estão valendo 30% menos des-
de que Lee Scott, o atual presidente, assu-
miu o posto no mesmo ano. No último tri-
mestre, pela primeira vez em uma década,
a empresa registrou queda nos lucros. Por
isso, a gigante está sendo obrigada a rever
a estratégia que a consagrou.

Não que o mantra de Sam Walton tenha
caído por terra. Para grande parte dos cer-
ca de 176 milhões de consumidores que
passam semanalmente pelas lojas da rede,
a Wal-Mart terá de ser sempre o lugar on-

de o preço de bens de consumo bá-
sicos, como alimentos e produtos
de limpeza, é mais baixo — sem-
pre. A empresa também não aban-
donará totalmente sua obsessão
com custos para tornar-se perdu-
lária. Muitas mudanças implantadas pela
rede no último ano, porém, mostram que
agora a Wal-Mart também quer ser vista
como uma companhia sofisticada. Um lu-
gar que vende roupas e calçados fashion,
eletroeletrônicos de ponta e até mesmo jóias.
A Wal-Mart quer ainda deixar para trás a
fama de vilã para tornar-se uma companhia
certinha, politicamente correta—justa com
os funcionários, protetora do meio ambien-
te e simpática a gays e lésbicas.

Mudar a estratégia, porém, não é a ta-
refa mais difícil para uma empresa do por-

te da Wal-Mart. O maior desafio
é implementá-la rapidamente. "O
sucesso de qualquer estratégia nos
dias atuais depende muito mais
de uma ação rápida do que de um
planejamento detalhado", disse a

EXAME Walter Shill, líder mundial da
área de estratégia da Accenture. Prova dis-
so é que a mais recente pesquisa anual da
consultoria, realizada com 436 presiden-
tes de grandes empresas, revelou que a
maior dificuldade está na execução de um
plano estratégico, não na sua elaboração.
Apenas 30% dos entrevistados afirmaram
ser capazes de responder rápido às deman-
das do mercado e, assim, estar à frente da
concorrência. Isso explica, segundo Shill,
a escassez de empresas bem-sucedidas nes-
sa empreitada. A GE é uma das exceções.
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Loja nova
da rede:
imagem de
sofisticação



M TRANSATLÂNTICO

Sob o comando de
Jeffrey Immelt desde
2001, ela deu uma
guinada em sua estra-
tégia ao investir no
desenvolvimento de
tecnologias limpas,
Hoje, fatura i O bi-

lhões de dólares com 21 produtos e servi-
ços relacionados à preservação do meio
ambiente. A expectativa é que o fatura-
mento dessa linha dobre em cinco anos.

A Wal-Mart também pode ser consi-
derada um bom exemplo. Mas as rápidas

mudanças não estão acontecendo porque
Scott, assim como Immelt, enxergou an-
tes dos concorrentes os anseios do mer-
cado. É justamente o contrário. Os inves-
timentos para tornar a seção de vestuário
da rede mais atraente ilustram isso. De
acordo com Nick Gladding, analista sê-
nior de varejo da Datamonitor, os passos
para melhorar o visual das roupas são uma
resposta da Wal-Mart ao sucesso da Tar-
get — a arqui-rival que conseguiu ser ro-
tulada de fashion e atrair consumidores
de maior poder aquisitivo. Os reflexos já
podem ser sentidos na subsidiária brasi-

leira. Em muitas das no-
vas lojas, a área dedica-
da a vestuário foi am-
pliada em 35% e ganhou
caixas exclusivos. No fi-
nal do ano passado, a
venda de jóias também
começou no Brasil. Es-
sas iniciativas têm o ob-
jetivo de mudar o se-
guinte cenário: 40% dos
consumidores que fre-
qüentam a rede passam
bem longe das gôndolas
de produtos que ofere-
cem maiores margens de
lucro, segundo dados da
empresa de pesquisa
William Blair.

Até mesmo a tradi-
ciortal política de recur-
sos humanos — tam-
bém pautada pela cultu-
ra de baixo custo — se
transformou num empe-
cilho ao crescimento.
No estado americano de
Maryland. por exemplo,

o governo condicionou a abertura de no-
vas lojas da Wal-Mart a melhorias no pla-
no de saúde oferecido aos funcionários.
A justificativa é que a geração de empre-
gos não compensaria os gastos de saúde
com que o setor público teria de arcar.
Como fruto dessas pressões, no ano pas-
sado, a empresa estendeu a cobertura de

Protesto
contra
a Wal-Mart:
conflitos

Correção de rota
A nova estratégia da Wal-Mart está provocando diversas mudanças. Veja algumas delas:

NOVO LAYOUT
As lojas estão sendo remodeladas para
ter um visual mais moderno e agradável.
Os corredores foram ampliados,
há mais iluminação natural e a
sinalização está mais clara

MAIORES MARGENS
A grife de roupas George está mudando
para parecer fashion. Outra marca,
a Metro 7, foi criada para atingir mulheres
jovens. Etetroeletrônicos e orgânicos
estão ganhando mais exposição

POLITICAMENTE CORRETA
Abraçou a causa do desenvolvimento
sustentável, se aproximou de grupos
ativistas gays e afirma estar sendo mais
generosa na concessão de benefícios
aos funcionários
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estratégia

ças anime os analistas, é difícil ainda
afirmar que elas trarão os resultados es-
perados pela Wal-Mart. "Há tantas mu-
danças em curso que é difícil mensurar
se elas realmente estão gerando resul-
tados", afirmou recentemente Patrícia
Edwards. analista e gestora do Wentfa-
worth, Hauser & Violich, fundo que de-
tém mais de 50 000 ações da rede vare-
jista. A responsabilidade pela virada es-
tá nas mãos de Scott. Considerado no
passado um executivo rude, ele ignora-
va as críticas de que a rede cresceu as-
fixiando pequenos concorrentes e ex-
plorando fornecedores. Hoje tem se em-
penhado em construir uma imagem mais
afável, capaz de sensibilizar principal-
mente os funcionários, com quem sem-
pre manteve um relacionamento confli-
tuoso. Esse comportamento está sendo
reproduzido pelos executivos do alto es-
calão. "Sabemos que tínhamos falhas
no nosso negócio", afirma Wilson Mel-
lo Neto. vice-presidente de assuntos cor-
porativos da Wal-Mart no Brasil. "Mas
estamos dispostos a surpreender." •
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saúde aos filhos dos
funcionários que tra-
balham meio período.

Por mais que a ve-
locidade das mudan-

Fábrica da
GE: virada na
estratégia
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