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O Wal-Mart, maior rede varejista do mundo, embarcou em mais uma rodada de expansão 
internacional, na esteira da metódica revisão que promove na administração de suas 
operações, cujas vendas devem chegar a mais de US$ 100 bilhões neste ano. 
 
A varejista explora vigorosamente sua primeira investida na Rússia e em países vizinhos, 
enquanto prepara-se para abrir as primeiras lojas atacadistas na índia em 2009, em 
empreendimento conjunto com a Bharti Enterprises. 
 
O Wal-Mart possui operações em 13 países, nos quais obteve 26% das vendas líquidas no ano 
passado. 
 
O ritmo de expansão no exterior atualmente é maior do que o verificado nos Estados Unidos, 
onde agora optou por desacelerar o crescimento das rentáveis lojas no formato Supercenter, 
como resposta à saturação do mercado. 
 
Para sustentar a expansão internacional, a varejista criou novos sistemas nos últimos dois 
anos para avaliar e integrar unidades, com objetivo de evitar os equívocos que resultaram nas 
investidas pouco felizes na Coréia do Sul e Alemanha, no fim dos anos 90. 
 
A reformulação é encabeçada por Mike Duke, vice-presidente do conselho da companhia, que 
assumiu o comando das operações internacionais em setembro de 2005. "Quando entrei, 
talvez com uma nova perspectiva, fui agressivo em abordar certas questões que precisavam 
ser abordadas", afirmou. 
 
Pouco depois de receber o comando, Duke guiou-se pelos resultados de uma revisão global 
das unidades da rede em cada país e decidiu abandonar os mercados da Coréia do Sul e 
Alemanha, o primeiro recuo significativo da varejista desde quando se lançou fora dos EUA 
pela primeira vez, no início dos anos 90, no México. O foco no retorno para os acionistas 
resultou na continuidade dos investimentos em mercados de alto crescimento na América 
Latina; no Canadá e na China. 
 
No Japão, apesar do prejuízo líquido de 20,9 bilhões de ienes (US$ 193 milhões) em2007, o 
Wal-Mart pretende manter os esforços para recuperar a rede de supermercados Seiyu. No ano 
passado, o Wal-Mart passou a ter controle integral da unidade japonesa. 
 
A companhia também adota uma estratégia de operar com vários formatos de lojas, que deu 
bons resultados no Brasil, México e outros países. Na índia, trabalhará em conjunto com a 
Bharti em lojas de tamanhos variados, desde pequenos supermercados e hipermercados até 
pontos-de-venda atacadistas. 
 
O Wal-Mart reorganizou sua linha de executivos internacionais. José Angel Gallegos 
Turrubiates, ex-executivo sênior da unidade no México, foi nomeado recentemente diretor 
internacional de recursos humanos, também com a responsabilidade de desenvolver talentos. 
Vicente Trius, ex-diretor das bem-sucedidas lojas no Brasil, foi indicado há pouco tempo para 
um cargo novo, em Hong Kong, o de supervisão das operações regionais na China, Japão e 
índia. 
 
Executivos destacaram que as mudanças darão mais espaço para Duke dedicar-se a questões 
estratégicas. Por sua vez, Trius sinalizou que também explorará novas oportunidades de 
expansão na região. 
 
"Transferir executivos talentosos é importante porque cada mudança traz uma nova 
perspectiva e algumas ideias diferentes", observou Duke. 
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