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A rede varejista Wal-Mart está planejando a expansão de suas bandeiras Todo Dia e Maxxi 
voltadas para a baixa renda - para os 17 Estados onde a companhia está presente no País. 
Héctor Nuñez, presidente do Wal-Mart Brasil, não entra em detalhes sobre a estratégia. Diz 
apenas que a intenção é elevar o grau de importância das marcas dentro da companhia.  
 
Hoje, com 21 lojas Todo Dia (principalmente no Nordeste) e 13, Maxxi (na região Sul), as 
bandeiras são responsáveis por menos de 10% dos negócios da empresa no País, que faturou 
no ano passado R$ 15bilhões.  
 
Com um investimento de R$ 1,2 bilhão, a rede planeja a abertura de 36 lojas este ano, de 
todas as bandeiras e em todas as regiões. "A bandeira Todo Dia tem importância significativa 
na expansão do Wal-Mart", afirma o vice-presidente de operações no Nordeste, Marcos 
Ambrosano.  
 
Das 21 lojas da bandeira, 19 estão localizadas no Nordeste e outras duas no municípios de 
Taboão da Serra e Sapopemba, região metropolitana de São Paulo. "Existe espaço e 
possibilidade de entrar no mercado de São Paulo. O momento adequado depende de encontrar 
o local certo, viabilizar construção e todos os procedimentos legais que envolvem a abertura 
de uma loja", diz Ambrosano.  
 
Focada em mercearia e perecíveis, a marca tem crescido no público que, com aumento do 
poder aquisitivo, tem se destacado na economia nacional.  
 
A baixa renda não é um negócio restrito ao Brasil para a rede norte-americana. Com 
sortimento limitado, lojas sem ar-condicionado, estoque dentro do próprio espaço de vendas o 
Wal-Mart tem tido sucesso em países como México, Nicarágua e Costa Rica.  
 
No México, onde 60% da população é formada por consumidores das classes D e E, a 
experiência da rede norte-americana com a bandeira Bodega Aurrera pode ser considerada um 
case de sucesso. Com 313 lojas, a bandeira do Wal-Mart com mais pontos-de-venda no 
México, a Bodega é o principal negócio da companhia no país. Representa um terço do 
faturamento do Wal-Mart no México, que registrou vendas de US$ 6,7 bilhões no ano passado.  
 
Com a bandeira Pali, também voltada para a baixa-renda, o Wal-Mart abocanha 40% do 
mercado da Costa Rica, onde a bandeira surgiu, e 18% dos negócios na América Central. 
"Estamos muito perto da comunidade que atendemos. O tempo médio de chegada às nossas 
lojas é de 15 minutos", afirma o vice-presidente executivo do Wal-Mart América Central, 
Rodolfo Arguedas, citando ainda projetos sociais realizados junto às comunidades.  
 
Tornar-se um "nativo" da comunidade, na opinião do professor da Universidade Cornell, Stuart 
Hart, especialista em baixa renda, é um dos segredos do sucesso dos negócios nesse nicho de 
mercado. "A empresa precisa se engajar com a comunidade, misturar os conhecimentos de 
multinacional com o da comunidade", disse ontem durante o Fórum Wal-Mart Brasil de Varejo. 
"Não basta ajustar estratégias criadas para a classe média."  
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