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Farmácias e postos de combustíveis são exemplos de como a Wal-Mart está ampliando seu 
leque de ofertas no Brasil. 

 

Laboratórios de fotografia, farmácias, restaurantes, cafeterias e, mais recentemente, postos de 
combustíveis. Estes são alguns dos serviços em que a rede varejista norte-americana Wal-
Mart, a maior do mundo, está apostando para fidelizar e satisfazer clientes - além, é claro, de 
conquistar outros tantos. “Acreditamos que, no mercado competitivo em que trabalhamos, a 
preferência do consumidor pode ser decidida nos detalhes”, explica Rafael Nogueira Hubler, 
diretor de Especialidades do Wal-Mart Brasil para a Região Sul.  

A atenção da empresa para o desenvolvimento de novos negócios tende a aumentar, 
especialmente no que diz respeito a postos de combustíveis – modelo também implementado 
pela rede francesa Carrefour, um dos maiores concorrentes. Sem revelar a representatividade 
deste tipo de operação nos números da Wal-Mart, Hubler destaca que ainda são apenas três os 
postos a funcionar com lojas próprias - nas cidades de Americana, Piracicaba e Araras, todas 
em São Paulo. 

Assim como os postos de combustíveis, as drogarias também ganharam atenção especial na 
estratégia da Wal-Mart. Das cerca de 300 lojas da rede no Brasil, as farmácias que carregam a 
bandeira da rede já estão presentes em 142 pontos. Além de praticidade ao consumidor, a 
intenção é aliviar o bolso do cliente: Hubler estima uma economia de cerca de R$ 12 milhões 
apenas no mês de junho, graças ao “programa de genéricos”, que oferece mais de 500 tipos 
de medicamentos com preço máximo de R$ 9,90. “Trabalhamos para que este formato não 
seja apenas mais uma facilidade aos clientes, mas represente um serviço de confiança, com 
bom atendimento e preços mais baixos”, afirma ele. 

A expansão dos negócios no Brasil reflete a importância de apostar em mercados onde ainda é 
possível agregar valor. A Wal-Mart é a maior empregadora privada dos Estados Unidos, país 
onde já é visível uma desaceleração em seu crescimento. Com 4.100 lojas no país, as vendas 
líquidas não passaram de US$ 239,5 bilhões no ano passado, apenas 6% mais do que os US$ 
226,3 bilhões registrados em 2006. Por outro lado, no Brasil, as vendas cresceram em um 
ritmo duas vezes mais rápido, atingindo os R$ 15 bilhões em 2007.  

Fora dos Estados Unidos, a elevação em 2007, se comparada a 2006, foi de 17%, encerrando 
o ano com US$ 90,6 bilhões em vendas. 
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