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O grupo Wal-Mart consolida este mês a abertura de lojas previstas para 2004. Ontem foi 
inaugurado o 12 clube de compras (Sam’s Club), em Tamboré, na Grande São Paulo. A região 
ganhará também, na próxima semana, o 17 hipermercado (Supercenter) Wal-Mart. Este ano, já 
foram abertos um clube de compras e três hipermercados nas cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Curitiba.  
 
As inaugurações são marcadas por um período de mudança das ações da empresa no Brasil. 
Desde 1995 no País, o Wal-Mart alcançou este ano a marca de 147 lojas. O crescimento se deve à 
aquisição da rede de supermercados nordestina Bompreço (118 lojas), em março deste ano.  
 
A aquisição inaugura um novo momento de consolidação dos negócios da empresa. Para o 
próximo ano, uma das grandes promessas é a expansão do formato clube de compras. Segundo 
Marcos Ambrozano, diretor de operações do Sam’s Club, o conceito vem tendo uma boa aceitação 
no mercado brasileiro, o que favorece seu crescimento.  
 
O clube de compras existe em vários locais na América do Norte e foi a primeira aposta da rede 
no Brasil. No próximo ano, já está confirmada a abertura de uma nova loja na cidade de São José 
dos Campos (SP). O Sam’s Club só vende para associados, que precisam pagar anuidades no 
valor de R$ 35,00 (pessoa física) e R$ 30,00 (pessoa jurídica).  
 
De acordo com Ambrozano, o formato passa ainda por um período de maturação no Brasil. Mas já 
com bons resultados. Atualmente, a rede conta com 500 mil pessoas associadas. "São clientes 
que podem encontrar preços até 7% mais baixos que no atacado e até 20% menores em relação 
ao varejo", afirma o executivo.  
 
A diferença, explica ele, se deve aos baixos custos de operação das lojas, onde os produtos são 
expostos e estocados em racks metálicos, além da parceria com a indústria para criação de 
embalagens especiais. "O consumidor vem até o atacado em busca de economia de escala que ele 
encontra nas embalagens especiais desenvolvidas para o Sam’s Club", diz Ambrozano.  
 
Atualmente, são 13 itens com embalagens especiais à disposição dos consumidores. Entre eles, o 
sabão em pó Omo de 3 kg (a embalagem original possui 1 kg) e o xampu Johnson de 750 ml (250 
ml). "Com estes itens, levamos o consumidor final a perceber as vantagens do clube de compras".  
 
Tamboré  
 
A nova loja Sam’s Club do Tamboré tem área construída de 14,8 mil m e espaço de vendas de 5,1 
mil m. Mesmo antes de ser aberta, a unidade já contava com 20 mil novos sócios cadastrados.  
 
Segundo Ambrozano, Tamboré é uma área estratégica para a empresa. "É uma região que 
concentra mais de 18 mil estabelecimentos comerciais, número que pode ser comparado ao 
comércio de Osasco", comenta. Além disso, conta com uma população de 570,3 mil habitantes, 
dos quais 30% estão concentrados nos condomínios de Alphaville, Tamboré e Barueri.  
 
Além do clube de compras, os clientes terão à disposição um laboratório de fotografia digital e 
uma padaria que aceita encomendas de sanduíches de metro e confeitaria em geral. Para o 
comerciante, o clube oferece ainda o serviço de televendas, onde o sócio pode fazer cotações, 
reservas e programar a entrega das compras diretamente em seu estabelecimento comercial.  
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