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País é considerado exemplo na criação de empresa de cultura local, e projetos devem ser 
exportados para outras unidades  
 
Hoje já são poucas as pessoas que se lembram da chegada um tanto desastrada do Walmart 
no Brasil em 1995. Histórias sobre a venda de taco de golfe ou mesmo a de construção de 
lojas que sustentassem neve tornaram-se parte do folclore do varejo nacional. Assim como o 
medo que muitos varejistas nacionais sentiam da chegada da primeira unidade da gigante 
americana. 
 
Não é consenso, mas a entrada da supermercadista no país foi mais leve do que se esperava. 
"O Walmart chegou ao Brasil em uma época de turbulência internacional com a crise dos tigres 
asiáticos. E ainda tínhamos de aprender sobre o consumidor brasileiro, como ele ia às 
compras, o que esperava de uma loja", diz Héctor Núñez, presidente do Walmart no Brasil. 
 
Núñez garante que a rede fez a lição de casa e que hoje o Brasil é considerado uma das 
melhores experiências da supermercadista na criação de uma empresa de cultura local, com os 
benefícios de uma rede internacional. É do país que estão saindo formatos para exportação 
como a rede de atacado Maxxi, que foi levada para a índia, ou mesmo a Loja da Comunidade, 
um formato de varejo agregado a serviços, com foco em atender a população de menor poder 
aquisitivo, que vem sendo desenvolvido no Nordeste e já chamou atenção das subsidiárias da 
rede na China, índia, México e América Central. 
 
"O Brasil trouxe muitas experiências novas para o Walmart, especialmente na questão do 
conhecimento do cliente de menor renda", afirma Núñez. "O país é muito diverso, a realidade 
do Nordeste é totalmente diferente da que vigora no Sul. Tivemos de ser muito flexíveis". 
Segundo Núñez, a mistura da cultura Walmart com as empresas nacionais deu origem à face 
brasileira da rede. "Bompreço e Sonae foram a melhor oportunidade do mercado brasileiro e, 
provavelmente, as melhores aquisições do mundo para o Walmart", afirma. As redes foram 
compradas em 2004 e 2005, respectivamente. "Fizemos uma integração focada nas pessoas, 
motivando e mantendo a identidade brasileira", afirma, ressaltando que os executivos que 
comandavam as varejistas na época da aquisição são hoje os líderes do Walmart Brasil. 
 
Investimentos no país 
 
Núñez diz que a operação brasileira é uma das cinco maiores do Walmart, que tem planos de 
longo prazo para o país. A afirmação do executivo se deve ao fato de que boatos dão como 
certa a saída do Carrefour do Brasil, mesmo desmentidos pela companhia francesa. O Walmart 
é cogitado pela imprensa francesa como um dos principais interessados no negócio. A rede não 
comenta o assunto. 
 
Núñez gosta de ressaltar apenas o comprometimento do Walmart com o mercado brasileiro. "O 
Walmart é uma companhia sólida, transparente e conservadora em seus investimentos, por 
isso temos uma operação que nos permite passar por crises de forma mais tranqüila. É por 
isso que estamos mantendo o que foi prometido ao presidente Lula em agosto de 2008", diz. O 
executivo se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado e anunciou 
os planos de expansão da rede para este ano: gerar cerca de dez mil empregos ao longo do 
ano, com a abertura de 90 lojas e investimentos de R$ 1,6 bilhão. Por enquanto, apenas 39 
lojas saíram do papel. Para cumprir o prometido, a empresa terá um final de ano cheio. Com 
Cintia Esteves. 
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