
NEGÓCIOS COMERCIO

N icaraguense de nasci-
mento, mexicano de
formação, Eduardo So-
lórzano conhece a dedo

o funcionamento do império
que administra: os mais de mil
estabelecimentos do Wal-Mart
do México, ou Walmex, maior
operador varejista da América
Latina. Com mais de 23 anos
na empresa, esteve presente
quando o grupo, originalmente
chamado Cifra-Aurrerá, assi-

nou em 1991 o acordo com a
norte-americana Wal-Mart
que levou ao nascimento da
companhia. Começou traba-
lhando em diversas áreas como
operações, compras e logística.
Depois foi nomeado diretor e
vice-presidente de alimentos no
Wal-Mart Supercenter, e logo
assumiu a vice-presidência
executiva de autosserviços e
a vice-presidência executiva e
direção geral de operações. No

início de 2005, foi nomeado
presidente e diretor geral da
empresa.

Durante seu período como
vice-presidente de alimentos,
foi responsável pela introdução
da estratégia "Preços baixos
todos os dias", a mesma que
caracteriza a rede em todos
os países onde opera. E a
estratégia em nível local con-
tinua dando resultado, apesar
da crise. As vendas de 2008

cresceram 11% em relação a
2007, chegando a 244 bilhões
de pesos mexicanos, apesar de
a desvalorização da moeda ter
derivado em uma queda de
14% da receita em dólares,
paraUS$ 17,7 bilhões.

Este ano também começou
bem para a filial da maior
varejista norte-americana.
No primeiro trimestre, as
vendas do Wal-Mart México
registraram aumento de 7,8%,



e o lucro operacional cresceu
8,4% em relação a 2008. "Acho |
que o Wal-Mart foi feito para
enfrentategse tipo de conjun-
tura", diz Solórzano. "Somos
reconhecidos por oferecer os
preços mais baixos e gerar
economia."

Inclusive conseguiram su-
perar o fechamento temporário
de sua rede de restaurantes
VIPs e das lojas de depar-
tamentos Suburbia durante
a emergência da influenza
A (H IN l) que afetou todo
o setor comercial mexicano.
"De todas as estratégias, é a
mais efetiva", diz Jorge Smeke,
diretor de estudos empresariais
da Universidade Iberoameri-
cana. "Parece-me que será um
dos grandes ganhadores." Um
panorama muito diferente do
que hoje é vivido por outras
redes de supermercados do
país. A Comercial Mexicana
continua preocupada em co-
mo reestruturar sua dívida,
e a Soriana ainda está em
processo de incorporação das
197 lojas compradas do Grupo
Gigante e de posicionamento
na região central do país, setor
amplamente dominado pelo
Wal-Mart.

Tanto na empresa quanto
entre analistas do setor, esse
sucesso é atribuído em grande
parte aos resultados do reforço
da estratégia de "Preços baixos
todos os dias". Por isso, dez
anos depois da introdução des-
se projeto, Solórzano defende
firmemente sua vigência. "O
entorno econômico é desa-
fiante e nossos clientes estão
cuidando de seus gastos", diz.
Segundo o diretor da rede, em
2008 esta estratégia gerou
economia de US$ 515 milhões
para os clientes.

A Bodegas Aurrerá é o
formato de lojas do Wal-Mart
México que mais se foca nos
preços baixos e inclusive tem
programas de produtos vendi-

dos por l, 2 e 3 pesos (cerca
de sete centavos de dólar),
voltados aos segmentos C,
D e E. Além disso, é o que
detém a maior participação
de vendas dentro do Wal-
Mart México, com 33,7%
e 455 pontos-de-venda. "A
estratégia do Wal-Mart é
conseguir boas negociações
de preço devido ao volume
que compra", explica Raquel

Moscoso, analista do banco
Ixe. "E assim gera tráfego nas
lojas, e as pessoas que vão em
busca de uma oferta acabam
comprando mais coisas."

SEM LIMITE
E os investimentos não se
detêm. Em 2008, o Wal-Mart
abriu 182 unidades de todos os
formatos e este ano construirá
outras 252 unidades. "Temos
o programa de investimentos
mais alto da história", diz So-
lórzano. "Será de 11,8 bilhões
de pesos (cerca de US$ 870
milhões) e vai gerar 14,5 mil
novos empregos diretos." Das
unidades programadas, 225
serão da bandeira Bodegas
Aurrerá, 13 Wal-Mart, quatro
Superama, sete Sam's Club e
três Suburbia. "O desenvolvi-
mento fundamental será o da
Bodega, já que atualmente é
o formato que mais se adéqua
à população", diz Joaquín
Ley, analista do Santander
México.

Trata-se de um movimento
agressivo que caracteriza a
empresa desde sua entrada
no país. "Chegaram com
capital forte, vinham de uma
transnacional, com um volume
significativo e presença no
centro do país onde a renda

per capita é maior", lembra
Raquel, do Ixe.

Outro ponto importante no
qual o Wal-Mart baseia sua atu-
al estratégia de preços baixos
são as marcas próprias como
Great Value, Aurrerá (ambas
de alimentos) e Equate (de
cosméticos e artigos de banho,
entre outros). "Sem dúvida,
essas marcas são atraentes
para nossas clientes, devido à

Solórzano. "Mas este ano, com
o esquema das representações
bancárias definido, poderemos
desenvolver um programa
que o integra e veremos mais
presença do banco em nossos
principais mercados." Esse
esquema permitirá que cada
caixa dos supermercados do
Wal-Mart funcione como
em uma agência bancária.
"O público-alvo dessa es-

economia que representam",
afirma Solórzano. "Pois não
é apenas uma questão de
preço; uma marca estratégica
de qualidade também gera
lealdade e permite diferenciar
nossos formatos". Hoje, essas
marcas têm 1,5 mil produtos
fabricados por mais de 170
fornecedores.

Uma das mais recentes
apostas em marcas próprias
do Wal-Mart é a Medi-Mart,
linha de medicamentos que,
segundo Solórzano, são até
50% mais baratos do que as
marcas líderes. "Somente
em 2008, a Medi-Mart gerou
economia de US$ l,6 bilhão
de pesos (USS 120 milhões)
a nossos clientes", afirma
Solórzano. Nesse caso, são
outros 1,5 mil produtos, de
mais de 150 fornecedores,
e 768 farmácias nas lojas
Bodegas Aurrerá, Sam's e
Superama.

Enquanto o Wal-Mart con-
tinua colhendo frutos de seus
diversos modelos de negócio
já consolidados, o maior de-
safio agora é conseguir fazer
o Banco Wal-Mart decolar.
"É um projeto de longo prazo
e o desenvolvemos de forma
conservadora, pois é um ne-
gócio novo para nós", conta

tratégia tem sido descuidado
pelos bancos no México e
não interessa aos grandes",
diz Smeke, da Universidade
Iberoamericana.

O caminho ainda é longo,
mas pode ser bem-sucedido.
"Uma grande fatia de nossos
clientes paga suas compras em
dinheiro precisamente porque
não conta com outros meios
de pagamento", diz Solórza-
no. "Diariamente recebemos
3 milhões de consumidores
que são potenciais clientes do
Banco Wal-Mart." Raquel, do
Ixe, concorda com o potencial
de tal projeto. "É daí que pode
chegar o crescimento quando
a economia se recuperar", diz.
"Se você administra o crédito
no próprio supermercado, tem
um benefício duplo: a taxa
de juros e a possibilidade de
oferecer crédito para impul-
sionar as vendas." Essa será
uma importante tarefa, que
certamente implicará transfe-
rir a habilidade e a estratégia
dos "Preços baixos todos os
dias" a seus bancos. "O en-
torno continuará desafiante,
mas temos oportunidades de
levar nossa oferta de valor a
mais pessoas junto as quais
hoje não temos presença",
conclui Solórzano. •
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