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Preços sempre foram prioridade máxima e o principal apelo de vendas do Wal-Mart. Mas a 
maior varejista do mundo parece ter se tornado obsessiva em relação ao tema. O sistema 
global de compras funciona a plena carga, os custos logísticos estão sob rédea curta, os 
produtos e serviços passam por uma reformulação e as negociações com os fornecedores 
ganham um ritmo cada vez mais intenso.   
 
Em um cenário que conjuga a crise americana, alta nos custos de energia e inflação de 
alimentos, assegurar a oferta de produtos de baixo custo é uma tarefa árdua. Mas o Wal-Mart 
está empenhado em não deixar sua principal bandeira cair. "Essa é a hora em que nossos 
clientes mais precisam de nós", diz o CEO e presidente Lee Scott. "O fato é que os maiores 
problemas que existem hoje são problemas que atingem mais nossos consumidores e 
funcionários."   
 
Os orçamentos apertados tornam cada decisão de compra difícil, diz Scott. Preços baixos 
ajudam a garantir vendas e podem dar uma folga ao bolso do consumidor. Mas a gigante do 
varejo agora conjuga seu principal atributo com uma nova perspectiva: deixar claro para o 
público que, ao oferecer mais valor por menos dinheiro, suas lojas também contribuem para 
deixá-los mais felizes, pelo menos por alguns momentos. "Esta é nossa missão", explica 
Eduardo Castro-Wright, presidente e CEO do Wal-Mart Estados Unidos.   
 
A receita contempla tanto os consumidores de baixa renda, tradicional público do Wal-Mart, 
quanto a classe média que sufocada pelas altas de preços aderiu recentemente às lojas de 
desconto. É uma fórmula que também se mostra bastante bem-sucedida nos mercados 
emergentes, responsáveis por cerca de US$ 90 bilhões dos US$ 374,5 bilhões em vendas que 
o grupo registrou em 2007.   
 
A gestão orientada pelo novo slogan "Economize. Viva melhor" - que há cerca de oito meses 
substitui o tradicional "Sempre o menor preço. Sempre" - é, segundo Castro, um dos fatores 
que têm aumentado o fluxo de clientes nas lojas. Até 30 de maio, o Wal-Mart computou US$ 
126,3 bilhões em vendas, 9,1% superiores às registradas no mesmo período de 2007.   
 
Com a conexão dos conceitos de compra econômica e melhor qualidade de vida o Wal-Mart é 
hoje, segundo Lee Scott, uma versão aprimorada da "grande companhia que sempre foi". O 
foco nas lojas é oferecer "soluções para a vida", diz Castro. E proporcionar ao mesmo tempo 
uma experiência de compra mais prazerosa.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os corredores estão mais amplos, as prateleiras, rebaixadas para facilitar a 
visualização, e os caixas, mais rápidos  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
A mudança já é visível em parte dos mais de 4,1 mil estabelecimentos de diferentes formatos 
espalhados pelos EUA. Corredores mais amplos, prateleiras rebaixadas para facilitar a 
visualização, menos itens nos expositores (e estoque reduzido), caixas empenhados em ser 
mais rápidos e funcionários orientados para atender melhor são as principais novidades.   
 
Quem vai ao Sam´s Club, loja de atacado, pode aproveitar para clarear os dentes em uma 
estação móvel que promete deixar o sorriso mais branco por menos de US$ 100, em 15 
minutos. Menos de um décimo do preço cobrado em consultórios particulares. Dinheiro para 
pagar a conta? Basta optar pelos outros produtos da casa, mais baratos que os da 
concorrência, diz o gerente da seção.   
 
O consumidor que precisa de um remédio receitado por um médico pode recorrer ao programa 
em que o varejista garante os comprimidos necessários para um mês por US$ 4 ou por 90 dias 
por US$ 10. A empresa calcula que desde o lançamento desse serviço, em setembro de 2006, 



até o fim de abril, os que recorreram às suas farmácias economizaram, no total, US$ 1,16 
bilhão em relação aos preços médios praticados no mercado.   
 
Nas seções reformuladas de eletroeletrônicos - agora reforçadas pela presença de marcas topo 
de linha como Sharp, e que também estão com o visual renovado por amplas paredes forradas 
pelas TVs de tela plana - módulos completos em exposição deixam o consumidor interagir com 
o produto e se familiarizar com tecnologias que só conhece por meio de propagandas. Centros 
de serviços financeiros, os "Money Centers", que permitem descontos de cheques, remessas, 
pagamento de contas e concessão de empréstimos, fornecem até um cartão recarregável. Em 
seis anos, esses centros cresceram 58%, segundo Jane Thompson, vice-presidente da área. O 
cartão desenvolvido com a Visa, que dá certa segurança às pessoas que não possuem conta no 
banco, contabilizou, desde junho de 2007, US$ 1 bilhão em recargas.   
 
Na semana passada foram abertos 500 Money Centers no Sudoeste americano e 290 devem 
ser inaugurados em seis meses. Na última quinzena de maio, esses postos trocaram mais de 
US$ 350 milhões em cheques que os americanos receberam do governo como parte de um 
plano para estimular a economia. O Wal-Mart não cobra taxas pela operação que em outros 
estabelecimentos pode custar 3%. Porta-vozes da empresa dizem que é difícil dimensionar 
quanto desse dinheiro é gasto em compras nas lojas. Mesmo assim, esse serviço foi apontado 
como um dos fatores que aumentaram sensivelmente as vendas em maio.(A jornalista viajou a 
convite do Wal-Mart)   
 

 
Leia mais: 
 
Scott reage à crise e ações brilham no índice Dow Jones 
 
Em vez de ser prejudicado pela desaceleração econômica e a inflação nos EUA, o Wal-Mart foi 
favorecido pelo cenário macroeconômico. Sem dinheiro, mais consumidores passaram a 
freqüentar as lojas da rede em busca de descontos e preços baixos. Com isto, H. Lee Scott, 
CEO do grupo há oito anos, abandonou sabiamente a sua antiga estratégia de tentar atrair um 
público de renda mais alta e que já não vinha trazendo os resultados esperados. 
 
Neste ano, as ações da varejista americana valorizaram 23% na bolsa de Nova York e são as 
que mais subiram no índice Dow Jones Industrial Average. Nos seus primeiros sete anos como 
CEO do Wal-Mart, Scott, de 59 anos, presenciou, ao contrário, uma perda de US$ 115 bilhões 
no valor de mercado da empresa. 
 
Mas o crescimento este ano nas vendas é um sinal de que Scott conseguiu dar uma reviravolta 
na companhia. "Agradeço a Deus por estar posicionado neste ano da forma como estamos", 
disse Scott na semana passada, durante o tradicional encontro anual com investidores 
realizado no estádio Bud Walton Arena, em Fayetteville, no Arkansas, e para o qual sempre 
são convidadas celebridades. 
 
Neste ano, o evento contou com exibições do cantor country Tim McGraw e David Cook, 
vencedor do programa "American Idol". Queen Latifah, atriz e artista hip-hop americana, foi a 
anfitriã da sessão, que durou quatro horas. 
 
Há um ano, durante o encontro anual, Scott encontrava-se diante de fracos números : as 
vendas em lojas comparáveis da rede haviam registrado o menor aumento em pelo menos 27 
anos. Mas, no evento deste ano,  s vendas em maio superaram as expectativas tanto dos 
analistas quanto da própria varejista, com um crescimento de 3,9% nas unidades em operação 
em igual período de 2007. 
 
"Eles estiveram um pouco adormecidos à frente do volante por um tempo e precisaram mudar 
as coisas", afirmou uma analista de um gestora de fundos de ações de Seattle. "Ele (Scott) 
não pensa, e eu tampouco, que eles estariam na mesma situação se essa desaceleração 
econômica tivesse ocorrido um ano antes", acrescentou a analista. 
 



Na semana passada, as ações do Wal-Mart alcançaram o mais alto patamar em quatro anos, 
nove meses após atingirem o mais baixo nível da "era" Scott. O valor de mercado do Wal-Mart 
na bolsa de Nova York ê de US$ 231,6 bilhões. (Colaborou Claudia Facchini, de São Paulo) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4.  


