
A temperatura ferveu nas últimas sema-
nas no front onde os principais hipermer-
cados do País disputam a preferência do 
consumidor com promessas de melhores 
preços. O primeiro tiro foi dado logo na 
primeira semana do ano com uma agres-
siva campanha do Walmart, criada pela 
Africa e estrelada por Marília Gabriela. A 
apresentadora anunciava o posicionamento 
“Preço baixo todo dia”, um mote já usado 
nos Estados Unidos e nos demais países de 
língua inglesa onde a rede está presente. Na 

Hipermercados em guerra 
Estratégia importada pelo Walmart provoca reação de Extra e Carrefour
Robert Galbraith

Marília Gabriela versus Ana Maria Braga: uma loira apresenta o novo posicionamento do Walmart, a outra diz que ninguém faz melhor que o Carrefour
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baixo todo mundo diz que tem. Agora, mais 
barato, mais barato, é no Extra. Como todo 
brasileiro, o Extra sabe batalhar pelo melhor 
preço. Mesmo assim, se alguém anunciar 
por menos, o Extra cobre. No Extra, preço 
não se discute”, afirma o locutor. 

Na semana passada foi a vez de o Car-
refour colocar mais lenha na fogueira, com 
um comercial criado pela F/Nazca S&S e 
estrelado por Ana Maria Braga, contestan-
do a posição dos dois adversários. A apre-
sentadora chega a citar os slogans usados 

pelos dois concorrentes e destaca que a 
rede francesa foi “O primeiro a registrar, 
em cartório, o compromisso público de ter 
o menor preço ou devolver a diferença”. 
Dessa forma ela questiona: “quem conse-
gue ser melhor que o primeiro?” A resposta 
vem na assinatura do filme: “Carrefour, 
ninguém faz melhor que o primeiro”.

Eduardo Maia, vice-presidente de 
marketing do Walmart — único executivo 
das redes a atender à reportagem até o 
fechamento desta edição — afirma que 
já esperava a reação agressiva dos con-
correntes e garante que as promessas 
de preço baixo estão sendo cumpridas 
diariamente. “A lista inicial de dois mil 
produtos está sendo ampliada. Não se 
trata apenas de uma campanha, mas de 
um novo modelo estratégico do Walmart 
para o Brasil”, garante Maia, que classifica 
como “vagos” os motes da concorrência: 
“Nossa proposta é mais concreta.” 

Nos EUA, segundo ele, a receita da 
empresa para atingir o topo foi começar 
conquistando os mercados no interior do 
país e crescer rumo às capitais. “No Brasil 
queremos conquistar a confiança do con-
sumidor e dar ele a certeza de que temos 
os menores preços diariamente, evitando 
que ele se desgaste rodando para conferir”, 
frisa. Segundo Maia, o fluxo nas 480 lojas do 
Walmart, Bom Preço e Big em todo País au-
mentou 30% desde o início do ano, quando 
estreou a nova campanha.

adaptação para o Brasil, o Walmart declarou 
vender uma cesta básica mais barata que 
a estipulada pelo próprio governo federal. 
Além disso, o rede se apresentou como a 
primeira a cobrir ofertas de concorrentes 
no próprio balcão e prometeu uma série de 
ofertas que colocaria seus preços como os 
menores entre os hipermercados.

A reação da concorrência veio à galope 
e em tom de contestação, com o Extra colo-
cando no ar, dois dias depois, um filme cria-
do pela sua house PA Publicidade. “Preço 
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