
Wal-Mart vai abrir 10 lojas no próximo ano 
Regiane de Oliveira 
  
A compra de 118 lojas do Bompreço não reduziu a disposição de investimentos do grupo Wal-
Mart, que inaugura hoje um hipermercado na Grande São Paulo.  
 
Mais 10 lojas serão abertas em 2005, o que representará um crescimento de 32% em relação a 
este ano, fechado com 31 unidades.  
 
Aumentam também as exportações de produtos brasileiros para filiais do grupo Wal-Mart em 
outros países. As vendas devem atingir R$ 120 milhões até dezembro e aumentar 44,5% em 
relação ao ano passado. 
 
Apoiada nos bons resultados que vem obtendo no Brasil, a americana Wal-Mart mantém a 
disposição de crescimento no próximo ano. Ao todo serão dez novas lojas, entre hipermercados 
(Supercenter), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (Todo Dia). Já estão 
confirmadas duas unidades: o clube de compras de São José dos Campos (SP) e o hipermercados 
de Vitória (ES).  
 
A rede finalizou ontem as inaugurações de 2004 com a abertura do Supercenter Wal-Mart 
Tamboré, na Grande São Paulo. A nova unidade possui área total construída de 9.880 m. São 
6.575 m de área de vendas e mais 483 m para artigos de jardinagem e fitness center, no subsolo. 
Junto à nova loja fica também a primeira drogaria da rede na Grande São Paulo.  
 
Segundo Aprigio Rello Júnior, diretor de assuntos corporativos, há muitos motivos para 
comemorar. A empresa fechou o ano de 2003 com 25 unidades e 7 mil funcionários. Em 2004, 
foram mais quatro lojas Wal-Mart Supercenter e dois Sam’s Club, além da aquisição do Bompreço, 
com 118 lojas e três centros de distribuição.  
 
A Wal-Mart investiu US$ 300 milhões na compra do Bompreço, então controlado pela holandesa 
Royal Ahold. Em negócio paralelo, o cartão de crédito Hipercard, do Bompreço, foi vendido ao 
Unibanco por US$ 200 milhões. Este cartão tinha, na época, cerca de 2 milhões de usuários.  
 
A rede nordestina ocupou em 2003 o quarto lugar no ranking da Associação Brasileira dos 
Supermercados, com faturamento de R$ 3,4 bilhões. Neste mesmo ano, a Wal-Mart ocupou a 
sexta posição, com R$ 1,9 bilhão. Juntas, as empresas somarão um faturamento de mais de R$ 5 
bilhões, saltando para a terceira posição no ranking.  
 
Segundo Rello Júnior, o crescimento orgânico planejado para o próximo ano é reflexo dos bons 
resultados da rede no País. "Historicamente, mantemos um ritmo de crescimento bastante 
interessante no Brasil, em média 25% ao ano", comenta ele, ressaltando que a rede não descarta 
o crescimento através de novas aquisições. "Estamos muito satisfeitos com a operação no Brasil."  
 
Para o executivo, o aumento das exportações de produtos nacionais para operações da Wal-Mart 
em outros países também é um exemplo de negócios em alta. Em 2003, a rede exportou produtos 
no valor de US$ 83 milhões, cifra que chegará este ano a US$ 120 milhões, num crescimento de 
44,5%.  
 
A Wal-Mart possui 17 escritórios pelo mundo, especializados em procurar fornecedores com o 
objetivo de incrementar o sortimento de produtos nas lojas de todos os países em que opera.  
 
Atualmente, a filial brasileira exporta couro, móveis, calçados, toalhas e comida para cães, entre 
outros produtos, além da linha de marca própria Great Value. Nesta categoria, já foram 
exportados para a Argentina alimentos como sucos (laranja, tangerina, caju, maracujá e maçã), 
café (comum e solúvel), biscoitos, atum e sardinha.  



 
Em 2004, o setor de móveis respondeu pelo maior volume de exportação. Entre os fornecedores 
que exportam através do Wal-Mart estão a Famossul, Artefama, Grandene Calçados e Tramontina. 
Os principais destinos de exportação são os Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Porto 
Rico, Inglaterra e Alemanha.  
 
Quanto às importações, Rello Júnior afirma que elas seguiram as mesmas oportunidades de 
mercado disponíveis para outras empresas, com destaque para frutas natalinas e vinhos. "De 3% 
a 4% de nossas vendas são de produtos importados, mas o desempenho destes produtos está 
longe dos exportados", afirma.  
 
Natal  
 
Neste mês, a rede aposta num incremento das vendas de produtos com alta tecnologia, como 
celulares, DVD’s e lap tops. A expectativa é que esta categoria de produtos tenha um aumento de 
vendas de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, nas unidades Supercenter e Todo 
Dia.  
 
Outra categoria que deve apresentar um bom desempenho de vendas é a de brinquedos e 
panetones: a expectativa é de um crescimento da ordem de 30%. 
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