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Projeto de capacitação de fornecedores já conta com 5,7 mil famílias cadastradas 
 
"Mundo afora, o gigante Walmart é conhecido por influenciar na formação de preços e até 
mesmo na política de produção de determinados fornecedores. Ficar perto da cadeia produtiva, 
mesmo que incomode um pouco, é uma das estratégias globais da rede. O que poucos 
imaginam, no entanto é que no Brasil, para conseguir cumprir esta meta a rede chega a bater 
na porta de alguns agricultores, literalmente. 
 
De olho em um nicho difícil de ser explorado, o de pequenos produtores, a rede criou há seis 
anos o programa Clube dos Produtores. A iniciativa veio de brinde no pacote da rede Sonae, 
comprada pela empresa em 2005. A iniciativa era modesta, com poucas famílias participantes, 
mas as gigantes americana viu potencial. 
 
"Transformamos o Clube de Produtores em uma ação permanente que tem como foco 
qualificar pequenos e médios fornecedores regionais e abrir caminho para a comercialização de 
seus produtos", diz Sérgio Nóia, vice-presidente comercial de perecíveis do Walmart. 
 
Hoje o clube conta com 5,7 mil famílias cadastradas em nove estados e 272 municípios. E está 
em expansão. Além de já ser representativo na região Sul e nos estados da Bahia, Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, a ação vai estrear neste mês no maior mercado 
consumidor da rede, São Paulo. "Já temos 162 famílias cadastradas para atender as lojas do 
estado." 
 
Ao todo, estes produtores representam entre 5% a 8% das vendas de perecíveis do Walmart. 
Eles fornecem para a rede itens como ovos, castanha portuguesa, frutas, hortaliças e até 
mesmo massas frescas. 
 
O foco não é a produção de orgânicos, diz Nóia. Mas o projeto tem objetivos nobres como 
contribuir para fixação dos pequenos e médios produtores em suas propriedades, com 
contratos em condições especiais. 
 
A rede ajuda na qualificação desses produtores, orientando desde questões como uso racional 
da água, controle dos fertilizantes, origem sustentável e até mesmo em ações de 
responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida das comunidades de entorno. 
 
Estas ações estão ligadas ao projeto de desenvolvimento sustentável do Walmart. Não são 
caridade, ressalta Nóia. O Clube de Produtores tem uma importante função econômica: 
negociando diretamente com fornecedores regionais, a gigante consegue garantir o 
abastecimento direto de suas lojas, sem intermediários, o que ajuda na redução de preço e na 
garantia de qualidade dos produtos. "É um projeto antes de caminharmos para a 
rastreabilidade de nossos produtos", afirma. 
 
Caminho para ser grande 
 
Nóia diz que diversos produtores regionais que começaram no clube hoje já são grandes 
fornecedores da rede. Trabalhar para o Walmart é visto como uma chance de crescimento. E é 
nisso que apostou o pequeno produtor David Batista de Camargo, de Bragança Paulista, em 
São Paulo, quando assinou contrato para o fornecimento de hortaliças para oito lojas da rede 
em São Paulo. "Criamos uma marca exclusiva para o Walmart, a Hortarica", afirma. 
 
Ele diz que foi o caráter sustentável de seu negócio que despertou o interesse da rede. "Nossa 
produção sempre foi baseada na agricultura familiar, meus pais, minha irmã e eu sempre 
colocamos a mão na massa para embrulhar produtos e distribuir", conta. A medida que o 
negócio cresceu, Camargo foi em busca de outras famílias produtoras da região para fazer 
parcerias e ganhar escala. O começo não foi fácil. "Algumas famílias não tinham condições de 
manter a freqüência de produção e tivemos que arcar com despesas iniciais", ressalta. Hoje, o 



Hortarica já conta com 17 produtores regionais que estão montando uma associação para 
alavancar os negócios. 
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