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Eduardo Castro-Wright assumiu a presidência executiva da divisão americana do Wal-Mart 
Stores Inc. há três anos, quando seu crescimento parecia ter chegado a um limite. 
 
A economia americana estava relativamente sadia em 2005, mas o Wal-Mart, que fatura US$ 
240 bilhões nos Estados Unidos, registrou fraco crescimento nas vendas, enquanto os 
concorrentes continuavam em franca expansão. Uma solução tentada pela varejista - atrair 
consumidores endinheirados com roupas mais sofisticadas - fracassou, corroendo os lucros. 
Castro-Wright, um equatoriano de 53 anos formado em engenharia pela Universidade Texas 
A&M, dos EUA, criou um plano trienal para reformar lojas prejudicadas por corredores 
abarrotados, prateleiras feias e lentas filas nos caixas. 
 
As mudanças parecem estar dando resultado. As lojas americanas do Wal-Mart, que divulga 
resultados trimestrais quinta-feira, atingiram ou ultrapassaram as metas nos últimos seis 
meses, vendendo mais que a maioria dos concorrentes. As vendas perderam um pouco de 
força em julho, contudo, quando os últimos cheques governamentais de estímulo à economia 
foram gastos, e Castro-Wright observou que os clientes estavam ficando cada vez mais 
cautelosos. 
 
Numa entrevista ao Wall Street Journal, Castro-Wright falou sobre como a sua estratégia está 
progredindo. Trechos: 
 
WSJ: Quanto da melhoria recente nas vendas pode ser atribuído aos consumidores em busca 
de pechinchas no Wal-Mart, em meio à fraca economia, e quanto do crédito seria do seu plano 
de reestruturação? 
 
Castro-Wright: Eu não diria que uma parte significativa dos atuais resultados é relacionada ao 
cenário econômico. As mudanças nas promoções, marketing e a melhoria do serviço nas lojas, 
juntamente com a proposta de economizar para que as pessoas possam viver melhor, 
melhoraram muito a experiência de compra, e isso deve continuar impulsionando as vendas 
depois que a economia se recuperar. 
 
WSJ: Que instruções o sr. recebeu do diretor-presidente H. Lee Scott Jr. quando ele o colocou 
no comando da divisão Wal-Mart Stores? 
 
Castro-Wright: As instruções foram mais ou menos assim: "Precisamos melhorar a experiência 
do consumidor nas lojas". Agora, isso não significa que as ordens foram "limpar as lojas". Isso 
é fácil. Fornecer uma boa experiência de compra começa com oferecer opções de produtos que 
os consumidores merecem, a manutenção de um espaço asseado e ter associados 
(funcionários) simpáticos, para que os clientes queiram voltar. 
 
WSJ: O alto escalão do Wal-Mart tradicionalmente cresceu na empresa. O sr. trabalhou na RJR 
Nabisco e na Honeywell antes de chefiar as lojas mexicanas do Wal-Mart. E seus chefes 
aprenderam o riscado na Target, Frito-Lay e Diageo. Qual é a importância dessa experiência 
externa para desenvolver e implementar mudanças? 
 
Castro-Wright: Acho que a força de uma equipe de administração é a diversidade, 
especialmente a de pensamento. Você precisa que as pessoas tenham históricos diferentes, 
pensem de maneira diversa e contem com experiências variadas, para que possam contribuir 
de um jeito que sempre acrescente algo. 
 
WSJ: O que estava previsto no plano trienal? 
 
Castro-Wright: Primeiro, tivemos de reforçar nossa liderança em preços baixos. Precisávamos 
perguntar a nós mesmos qual era a nossa filosofia e ela era mais do que apenas garantir um 
preço baixo, mas sim ajudar as pessoas a economizar e assim melhorar suas vidas. Isso nos 



deu uma mensagem de marketing unificada e forneceu a 1,3 milhão de associados um objetivo 
claro. 
 
O plano então contou com tudo, de melhorias na sinalização visual das lojas, para que as 
pessoas pudessem encontrar as coisas mais facilmente, a investimento em tecnologia para 
agilizar os caixas. Eliminamos prateleiras altas para reduzir a superlotação e melhoramos o 
campo de visão nas lojas. 
 
Aprendemos que fornecer escolhas ao cliente não tem a ver com mais produtos, mas produtos 
selecionados cuidadosamente e nos quais os clientes estão interessados. Apostamos pesado 
em categorias como eletrônicos de consumo, oferecendo marcas que nos fornecem 
credibilidade.  
 
E esse processo ainda está em andamento. 
 
WSJ: O sr. cometeu algum erro nessa trajetória? 
 
Castro-Wright: Muitos. Uma coisa que eu teria feito diferente é ser mais veloz, o que contraria 
a lógica. Quando você procura um meio de mudar uma empresa grande e enraizada em sua 
própria história, considera que as mudanças devem ser graduais. Acho que quanto mais rápido 
você agir, mais rapidamente tomará as decisões difíceis e melhor será o resultado final. Não se 
deve deixar a empresa no que algumas pessoas chamam de estado líquido. (...) Uma empresa 
é algo muito sólido e quando você aplica um calor intenso para tentar mudá-la, ela passa ao 
estado líquido. É precisa garantir que isso não demore demais, porque os líquidos podem se 
mover em direções que você não tinha planejado. 
 
WSJ: A cultura do Wal-Mart girava em torno de Bentonville (no Arkansas, onde fica a sede), 
com diretores de divisão e regionais circulando pelos EUA toda segunda-feira, visitando lojas e 
então reportando à sede no fim da semana. O sr. transferiu todos esses executivos para os 
mercados que eles administram. Foi difícil realizar essa mudança? 
 
Castro-Wright: A idéia de ter executivos envolvidos no dia-a-dia dos lugares onde fazem parte 
da comunidade, onde vivem com as mesmas questões e oportunidades, torcem para o mesmo 
time (...), tudo isso cria laços. E nos negócios os resultados estão diretamente ligados a 
quanto você acredita que os resultados sob sua responsabilidade são os seus resultados. 
 
WSJ: Quando o sr. dirigiu o Wal-Mex, abriu lojas menores que acabaram sendo muito bem-
sucedidas. O sr. acha que as lojas com formato menor que a empresa está testando no 
(Estado americano do) Arizona será uma parte importante do futuro do Wal-Mart? 
 
Castro-Wright: Somos um varejista multi-formato na maioria dos mercados internacionais e 
não há motivo por que ser um varejista multi-formato nos EUA não nos ajude a atender 
melhor nossos clientes. 
 
WSJ: Seu avô fundou o que depois se tornou uma das maiores redes de supermercados do 
Equador. O sr. já pensou em dirigir o negócio da família? 
 
Castro-Wright: Eu nunca trabalhei na empresa da minha família, exceto quando tinha dez anos 
e ia para lá nos fins de semana com minha mãe e ajudava a abastecer as prateleiras. Eu 
venho de uma família muito grande (ele tem sete irmãos) e percebi desde o início que 
provavelmente haveria muita competição. 
 
WSJ: O sr. já foi citado como possível sucessor para Lee Scott como diretor-presidente. O que 
sr. acha que será o próximo passo? 
 
Castro-Wright: Eu gosto do que faço hoje em dia. Acho que ainda não concluímos o que 
pretendemos fazer, então estou focado em como ajudar a minha equipe a alcançar seus 
objetivos. 
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2008, Empresas, p. B11. 


