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Em busca de novos mercados e clientes, o Wal-Mart do Brasil começou a explorar o 
estratégico comércio online. O investimento inicial para colocar em prática o projeto foi de 
cerca de R$ 25 milhões e Flávio Dias, diretor do e-commerce da empresa, garante nesta 
Entrevista que os resultados com o site que entrou no ar no início deste mês já superam as 
expectativas. 
 
Por que o Wal-Mart decidiu entrar no varejo online brasileiro? 
 
O e-commerce é um canal muito importante para a empresa. Permite que o Wal-Mart alcance 
novos consumidores e novos mercados. O Wal-Mart, com suas lojas físicas e todas as 
bandeiras, está em 17 Estados e, por meio da internet, passa a vender para o Brasil inteiro. 
São novos mercados, novos consumidores e também é um jeito novo de atender atuais 
clientes. Tudo isso dentro de um mercado que cresce a taxas enormes, sempre acima de 
35%, 45% ao ano. 
 
E por que entrou só agora? 
 
A empresa usou os últimos anos aqui no Brasil para consolidar sua integração entre as 
diferentes bandeiras, fez várias aquisições para ampliar a presença física e já há algum 
tempo vem pensando em fazer e-commerce. Mas quis fazer de uma maneira estruturada e 
bem diferenciada, o site não foi pensado para ser só mais uma loja da empresa. Tudo isso fez 
com que a gente lançasse agora, no início de outubro, uma página com recursos exclusivos e 
ótima experiência de compra. 
 
O Wal-Mart já tem essa experiência em outros países? O Brasil seguiu algum 
modelo? 
 
Não seguimos um modelo. Naturalmente que conversamos com nossos colegas lá de fora, 
eles têm bastante experiência e o walmart.com é um dos maiores sites de comércio 
eletrônico do mundo. Mas o negócio aqui no Brasil foi feito em cima de uma plataforma local, 
bastante adequada aos hábitos e preferências dos consumidores brasileiros. O site nasce já 
otimizado, levando-se em conta que quer brigar pela liderança. O Brasil é o único País além 
dos Estados Unidos que utiliza a bandeira Wal-Mart para a venda de produtos não 
alimentícios. Estamos bem alinhados, em termos de posicionamento, com o que eles fazem lá 
fora. 
 
Quanto foi investido nessa plataforma? 
 
Foram consumidos inicialmente cerca de R$ 25 milhões. Temos cerca de 100 pessoas 
envolvidas no projeto, entre terceiros e funcionários. 
 
Qual é o balanço dos primeiros dias de atuação nesse mercado? 
 
Superou muito nossas expectativas. Sem fazer barulho na mídia tivemos um retorno em 
termos de visita, de conversão e de venda muito acima do que esperávamos. Já estamos 
trabalhando mais acelerado para repor estoque e mudando nossas projeções de vendas em 
função dos primeiros dias. 
 
O Wal-Mart se preocupou em criar uma plataforma de web 2.0. Qual a importância 
disso? 
 
Utilizar recursos de web 2.0 para enriquecer a experiência de compra é uma tendência nos 
mercados mais avançados. O tempo inteiro, durante a navegação no nosso site, os 
consumidores têm acesso ao que outros clientes estão buscando e comprando. Isso 
certamente não foi pensado para servir de enfeite, foi feito para ajudar o consumidor a 



encontrar o que ele quer e a tomar uma decisão com mais assertividade. O custo operacional 
desse negócio é menor do que o de uma loja física.  
 
Como o Wal-Mart espera o resultado? 
 
Uma operação de e-commerce tem características bem diferentes. Você não precisa ter o 
custo com uma equipe grande, não tem o custo do aluguel, de manutenção e de uma série de 
coisas que geram despesas. Mas, por outro lado, os custos de logística de entrega e de 
tecnologia são maiores. É difícil comparar, mas – com uma massa de investimento menor – o 
e-commerce consegue grande alavancagem de vendas. 
 
O e-commerce é uma estratégia muito usada pelo varejo. Com quem o Wal-Mart vai 
competir diretamente? 
 
O mercado de comércio eletrônico cresce muito e a tendência é que continue. Isso desperta 
naturalmente a intenção de grandes empresas para explorarem esse mercado. Além disso, 
grandes varejistas que não têm presença na internet vêem nesse canal a possibilidade de ter 
um complemento de perfil e de cobertura de atuação. Portanto, qualquer empresa que venda 
o mesmo produto que a gente na internet vai ser considerada um concorrente. 
 
Vocês já têm um plano de comunicação para divulgar o site? 
 
Efetivamente não iniciamos nossa estratégia de comunicação, mas certamente temos uma. Já 
é possível encontrar o site em links patrocinados, muito em breve estaremos nos principais 
buscadores de preço e portais. Além disso, a plataforma é otimizada para search engine, ela 
foi construída com as melhores práticas para ser relevante para os buscadores. A nossa 
divulgação está sendo bem pensada e em breve vai se tornar mais visível. Vamos pegar 
carona em todas as comunicações, nas sinalizações das lojas, nos tablóides, nos encartes de 
jornal e comerciais, vamos explorar e comunicar que agora o Wal-Mart também tem um site. 
Fazer uma comunicação offline específica para e-commerce não está no planejado, mas pode 
acontecer no futuro. 
 
A crise econômica muda as estratégias do Wal-Mart? 
 
Isso não gerou nenhuma mudança na nossa estratégia. É claro que todo mundo está 
preocupado e muito consciente. Alguns fornecedores que têm custo atrelado ao dólar 
começam a fazer restrições de abastecimento e isso naturalmente nos influencia de alguma 
forma. O que estamos fazendo é agir com antecedência e inteligência em cima dos possíveis 
efeitos. 
 
A corporação tem muita expectativa em relação aos resultados do Brasil? 
 
Toda a área internacional do Wal-Mart está atenta a esse projeto. O Brasil é um País de 
grande destaque na corporação e caracterizado por um tipo de internauta que tem o hábito 
de navegar mais tempo e utilizar mais as redes sociais. Sem dúvida nenhuma existe uma 
atenção muito grande e está todo mundo entusiasmado com o que vem pela frente com esse 
lançamento. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 29.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


