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0Walmart concorre com quase todos 
os varejistas, mas os fornecedores, 

cada vez mais, observam que o gigante 
está mirando um novo (e, para alguns, 
surpreendente) alvo: a Amazon. 

Ávido por um crescimento de vendas 
(que seja de um dígito) nas lojas com 
mais de um ano de existência nos EUA, 
o Walmart precisa mais daquilo que le-
vou a empresa fundada por Jeff Bezos a 
registrar uma alta de 44% no trimestre 
passado. Porém, o varejista t ambém se 
encontra na defensiva contra o avanço 
cada vez maior da Amazon no mercado 
de bens de consumo. O comércio ele-
trônico oferece estratégias mais abran-
gentes para o colosso da família Walton 
( fundadores do Walmart), que procura 
expandir sua presença nos mercados ur-
banos, em mais uma tentativa de atingir 
consumidores de maior poder aquisi-
tivo e construir mais estabelecimentos 
de pequeno porte. 

Foi assim que o maior varejista do 
mundo real entrou em rota de colisão 
com o gigante do virtual, no que pode vir a 
ser a maior batalha do setor nesta década. 

Embora tenha um faturamento bruto 
dez vezes maior, o Walmart só registra 
cerca de um décimo disso na internet, 
perdendo, assim, de lavada no campo 
do rival, até m e s m o em produ tos bá-
sicos como xampu . Com a aquis ição 
da Quidsi e seus sites Diapers .com e 
Soap.com no ano passado, a Amazon 
incorporou, entre suas maiores prio-
r idades estratégicas, as categorias de 
fraldas e sabão (dois dos focos princi-
pais do rival). 

Fraldas pela internet 
Ainda que o comércio eletrônico re-

presente 1% ou m e n o s das vendas de 
fabricantes de bens de consumo como 
a Procter & Gamble e a Unilever atual-
mente, esse número está crescendo com 
rapidez em alguns produtos fundamen-
tais. No últ imo ano, a Amazon passou 
das primeiras dez para as primeiras cin-
co contas de varejo das fraldas Pampers, 
da P&G. A propósito, algumas estima-
tivas do setor apontam para um maior 
vo lume de vendas desse p rodu to pe-
la internet do que em supermercados 
(mas não em farmácias , h ipe rmerca -
dos ou clubes de compras) . 

Além dos bens de consumo, no tri-
mestre passado, os eletroeletrônicos e 
mercadoria geral, passaram a responder, 
de 43%, por 59% do fa turamento mun-
dial da Amazon em apenas dois anos, 
chegando a 61% na América do Norte. 

É verdade que o Walmart adorar ia 
um a u m e n t o de recei ta b ru ta dessas 
proporções, no entanto, não está dis-
posto a comprometer lucros. A criação 
de equipes e o desenvolvimento de in-
fraestrutura para dar suporte ao cresci-
mento do segmento de mercadoria ge-
ral, combinados com gastos mais ele-

dos por vendas pela internet originadas 
em sua área, assim como ocorre nas lo-
jas. Dessa forma, terão mais incentivo 
para divulgar a página Walmart .com, 
a lém dos aplicativos para iPad, Face-
book (My Local Walmart) e iPhone (a 
ser re lançado em breve), para os 140 
milhões clientes semanais. 

A companhia está buscando utilizar 
sua rede de 3,8 mil es tabe lec imentos 
comerciais e 150 centros de distribui-
ção como uma vantagem logística e de 
market ing com relação ao concorren-
te. No mês passado, começou a ofere-
cer entrega gratuita em domicíl io pa-
ra ped idos ac ima de US$ 45 em suas 
lojas. Em outubro, Anderson t ambém 
revelou planos para fazer "entregas no 
dia seguinte a preços bem baixos" uti-
lizando as lojas como centros de distri-
buição e visando, em grande parte, os 
mercados urbanos. 

O Walmart t ambém está fazendo ex-
periências de todo tipo, de entrega de 
alimentos e outros produtos básicos em 
San Jose a um projeto piloto, recorrendo 
aos serviços postais, para enviar artigos a 
partir de uma loja na zona rural do Esta-
do de Nevada. Além disso, os planos de 
expansão da rede para estabelecimen-
tos menores, tais como supermercados 
ou até mesmo pequenos mercados (já 
em teste), podem resultar em um gran-
de aumen to das já gigantescas opera-
ções logísticas da empresa, trazendo-a 
para mais próximo dos consumidores. 

Tradução de Antonio Carlos da Silva 

vados com conteúdo de mídia, levaram 
a Amazon a registrar um lucro líquido 
pífio no terceiro tr imestre e projeções 
de um possível prejuízo no impor tan-
t íssimo próximo tr imestre . Com isso, 
alguns fornecedores do Walmart acre-
ditam que a companhia esteja em uma 
situação mais confortável para expan-
dir de forma lucrativa, ainda que admi-
tam que a rival de seu cliente seja uma 
ameaça crescente. 

O ponto-chave da estratégia do gi-
gante do m u n d o real para o comércio 
eletrônico é u m a integração sem pre-
cedentes entre o marketing voltado pa-
ra lojas e o para internet , o que signi-
fica derrubar as barreiras entre a sede 
da empresa em Bentonville, Estado do 
Arkansas, e a da página Walmart.com, 
desenvolvida a partir de Brisbane, na 
Califórnia. Joel Anderson, veterano de 
operações de varejo, assumiu, em agos-
to, a presidência do site nos EUA, uma 
vez que os principais executivos encar-
regados das atividades do portal (ou sua 
supervisão) foram ou serão em breve 
desligados da empresa. 

A política de incentivos também está 
sendo alterada. A partir do ano fiscal a 
iniciar-se em Ia de fevereiro, os geren-
tes e funcionár ios serão recompensa-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 34, 28 nov. 2011.




