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O Wal-Mart se tornou um dos motores da globalização ao buscar fornecedores em todo o 
mundo - e várias empresas brasileiras têm se beneficiado desse fenômeno 
 
A marca de café Marques de Paiva é praticamente desconhecida no Brasil. Trata-se de uma 
linha de produtos gourmet, feita com técnicas que respeitam o meio ambiente. Produzido pela 
empresa mineira Café Bom Dia, o produto chegou ao mercado nacional há um ano e é 
encontrado em cerca de 20 pontos-de-venda. É nas prateleiras dos supermercados americanos 
que a Marques de Paiva brilha. Nos Estados Unidos, a marca brasileira é a principal 
concorrente da Starbucks, a consagrada empresa de cafés premium. 
 
Recentemente, o café produzido em Varginha, Minas Gerais, foi eleito o segundo melhor do 
mercado em um teste cego promovido pela rede de TV ABC. Por trás desse desempenho 
excepcional está o parceiro escolhido pela Café Bom Dia para chegar ao concorridíssimo 
mercado americano. Desde 2003, o Marques de Paiva é distribuído pelo Wal-Mart, o maior 
varejista do mundo. Com faturamento que neste ano deve chegar a 150 milhões de reais, a 
Café Bom Dia tem cravado aumentos sucessivos em suas exportações após o contrato fechado 
com a rede.  
 
Além de abastecer o Wal-Mart americano, que compra quase 15% da produção, a empresa 
passou a fornecer a outras redes dos Estados Unidos. "Hoje fornecemos a mais de 200 
varejistas. Essa foi nossa porta de entrada para o mercado americano", diz Sydney Marques de 
Paiva, presidente da Café Bom Dia, que recentemente começou a exportar para o Japão e o 
Canadá, também pelo Wal-Mart. A parceria Da Café Bom Dia com o Wal-Mart foi fechada 
graças ao intermédio do escritório de global procurement (algo como "busca global") da filial 
brasileira da rede. Ao todo, existem 28 equipes do tipo espalhadas pelo mundo (veja quadro 
na pág. 86) e a missão delas é clara: encontrar os produtos mais baratos possíveis - onde quer 
que estejam - e ajudar seus fabricantes a exportá-los para as lojas do Wal-Mart interessadas. 
Esse é um dos mais importantes pilares da obsessiva estratégia de baixo custo, que 
transformou o Wal-Mart em uma potência de quase 375 bilhões de dólares em faturamento. 
"Decidimos fazer esse trabalho diretamente e não por meio de tradings porque só nós mesmos 
sabemos quais são os produtos que melhor se encaixam em nossas necessidades", diz Hector 
Nuñez, presidente do Wal-Mart no Brasil.  
 
O maior escritório de comércio exterior da companhia fica na China. Estima-se que o Wal-Mart 
compre cerca de 30 bilhões de dólares em produtos chineses por ano. Em comparação com 
esse volume, a operação brasileira é modestíssima. Em 2007, o departamento de busca global 
movimentou 720 milhões de reais em mercadorias nacionais, a maior parte de setores como o 
têxtil e de alimentos. Na maioria das vezes, os fornecedores brasileiros são companhias 
médias e, para elas, a parceria com o Wal-Mart aparece como uma grande oportunidade de 
atingir mercados - e escala - que, normalmente, não atingiriam. Isso porque toda a burocracia 
da operação e a logística ficam a cargo da rede.  
 
Para figurar nas prateleiras mais desejadas do mundo, os fornecedores têm de passar por uma 
rigorosa auditoria. O processo se divide em duas etapas. Na primeira, os funcionários do Wal-
Mart vasculham os documentos da empresa atrás de alvarás de funcionamento, contratos de 
trabalho e comprovantes de pagamento de impostos. Em uma segunda fase, visitam as 
fábricas do fornecedor para avaliar sua capacidade de produção e seu controle de qualidade. 
Até os extintores de incêndio das unidades são vistoriados. Diante das exigências, o processo 
de credenciamento de algumas empresas como fornecedoras internacionais do Wal-Mart pode 
levar até um ano. Depois de aprovadas, as empresas tornam-se aptas a participar das 
chamadas "cotações": eventos semelhantes a licitações, que envolvem concorrentes do mundo 
todo. A competição é tão acirrada que muitas companhias saem ganhadoras do leilão por 
apenas 5 centavos de dólar por produto. A proposta de vender a um gigante com presença em 
14 países parece irrecusável para qualquer empresa de produtos de consumo. Mas poucas 
estão preparadas para entregar o que é exigido. O Wal-Mart tem como prática encomendar 
produtos diferenciados, feitos praticamente sob medida para suas lojas e seus clientes.  



 
As mudanças podem ser sutis como no caso da fabricante de alimentos para cães Vitapet, que 
teve de reduzir a quantidade de produtos por embalagem. Mas também podem ser profundas, 
como aconteceu com a Grendene. Para economizar espaço nas prateleiras dos supermercados 
da rede, a empresa teve de criar um tipo de calçado com tamanho intermediário entre cada 
numeração para, dessa forma, atender, com um só par, consumidores com tamanhos de pés 
ligeiramente diferentes. O Wal-Mart é o único cliente a receber esse serviço da Grendene, que 
desenvolveu moldes especialmente para a produção dos calçados. "O Wal-Mart é um fim em si 
mesmo. Ao atendê-lo, conseguimos alcançar uma fatia importante do mercado", diz Angelo 
Daros, gerente de exportações da Grendene. nullEntre todos os desafios enfrentados pelos 
fornecedores do Wal-Mart, o principal está nas negociações de preço. A companhia fundada 
por Sam Walton é conhecida no mundo todo por sua enorme pressão por descontos. 
 
O executivo de uma das empresas que exportam pelo Wal-Mart - que pediu para não ser 
identificado - disse a EXAME que chega a diminuir sua margem de lucro por produto pela 
metade para atendê-lo. A situação se repete com os fornecedores dedicados exclusivamente 
ao mercado brasileiro. Alguns suportam prejuízos por algum tempo para exibir seus produtos 
nas lojas do varejista. "Encaramos essa situação como um investimento em marketing. Temos 
margens negativas no Wal-Mart, mas a exposição de nosso produto permite que cobremos 
mais dos pequenos e médios varejistas", diz o presidente de uma empresa do setor de 
alimentos. Essa prática, evidentemente, não é exclusividade do Wal-Mart. Com a consolidação 
do varejo nos Estados Unidos e no Brasil, nos anos 90, os supermercados ganharam mais 
poder de barganha - e não se constrangem a usá-lo nas quedas-de-braço com a indústria. No 
caso específico do Wal-Mart, por seu tamanho e presença global, essa estratégia alcançou uma 
escala nunca vista.  
 
"O Wal-Mart não tem nenhuma fábrica, mas controla milhares delas intimamente", diz Nelson 
Lichtenstein, professor da Universidade da Califórnia, que estuda a influência da rede no modo 
como os bens de consumo são produzidos e distribuídos no mundo. A busca global por preços 
baixos O modelo de busca global do Wal-Mart por preços baixos é tão poderoso que a rede 
tem hoje condições de influenciar diretamente o ambiente de negócios em vários países onde 
atua. Ao escolher onde fará suas compras, a empresa, muitas vezes, define onde os bens de 
consumo vendidos em suas lojas serão fabricados. Com isso, se transformou em um dos 
principais responsáveis pelo processo de outsourcing, uma das forças determinantes no 
processo de globalização. 
 
"O Wal-Mart faz tamanha pressão por preços baixos que os fornecedores se vêem obrigados a 
instalar suas fábricas em países onde custos como a mão-de-obra são mais baratos", diz 
Charles Fishman, que no livro The Wal-Mart Effect ("O efeito Wal-Mart") cita casos de 
empresas que foram convidadas pelo Wal-Mart a se mudar para a China. Hoje, apenas 10% 
dos produtos comprados pelo varejista na China são fabricados por empresas controladas por 
chineses. Apesar de servirem de combustível para os críticos da rede, dados como esse 
servem para atestar um fato: o Wal-Mart é um dos mais eficientes motores da globalização. E 
várias empresas brasileiras têm se beneficiado disso. 
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