
"Nós aprendemos a ser brasileiros", diz CEO do Wal-Mart 
Claudia Facchini De São Paulo 
 
A maior varejista do mundo vai abrir 10 unidades no Brasil e estuda a clientela de maior renda 
 
O Wal-Mart , que acelerou sua presença no Brasil, irá fincar sua bandeira em outros Estados e 
extrapolar as fronteiras da região Nordeste e Sudeste, onde já está. Nas próximas semanas, a 
varejista inaugura em Vitória (ES) um hipermercado Wal-Mart. Em Goiânia e Brasília, será aberto 
o que a empresa chama de combinado: um supercenter Wal-Mart ao lado de um Sam´s Club, sua 
divisão de atacado. Ao todo, estão previstas 10 inaugurações neste ano. 
 
"Nós aprendemos a ser brasileiros. Nós nos consideramos uma empresa brasileira e queremos ter 
uma atuação em todo o território nacional", afirma Craig Herckert, presidente e CEO para as 
Américas do grupo. 
 
A varejista americana também poderá aventurar-se em um novo modelo de negócio. Vicente 
Trius, presidente da subsidiária brasileira, estuda a possibilidade de segmentar a atuação em 
supermercados, criando um novo conceito de loja para as classes A e B. Hoje, suas duas 
bandeiras - Balaio na região Nordeste e Todo Dia, que estacionou em apenas duas lojas em São 
Paulo - são dirigidas para as classes C e D. 
 
Se seguir este caminho, o Wal-Mart repete a estratégia do Pão de Açúcar, seu maior concorrente, 
que possui duas bandeiras de supermercados bem distintas para cada público: o Pão de Açúcar 
para as classes A e B e o Comprebem para a C e D. "Estamos aprendendo muito com 
supermercados", diz Trius, que não respondeu, porém, se a marca Todo Dia será mantida. 
 
No México, o Wal-Mart possui uma bandeira de supermercados voltada para as classes A e B, a 
Superama, e já adota no país uma estratégia de segmentação. 
 
O Carrefour também possui dois formatos diferentes de supermercados no Brasil, o Champion e o 
Dia, este último no formato ´hard discount´ (pequenas lojas de baixo custo operacional que 
concorrem com o mercadinhos). 
 
Herkert conhece bem o Brasil. O executivo fez parte do time que participou do processo de 
compra do Bompreço, comprado no ano passado e que deu ao Wal-Mart a região Nordeste. Mas a 
aquisição ainda não colocou a multinacional em pé de igualdade com o Pão de Açúcar e o 
Carrefour. Com um faturamento de R$ 6,1 bilhões no ano passado, bem superior às vendas de R$ 
1,9 bilhão em 2003, o Wal-Mart ainda é a metade dos seus dois maiores concorrentes. 
 
No entanto, os planos para a América e o Brasil são ambiciosos. "A América Latina é um mercado 
muito importante para o Wal-Mart. Estamos olhando outros países, como a Rússia e a China, mas 
isso não exclui nosso interesse pelo Brasil", diz o executivo da gigante americana, a maior 
empresa de varejo do mundo em vendas, com um faturamento líquido de US$ 285,2 bilhões em 
2004. A Argentina também é alvo do grupo, que voltou a abrir lojas no país neste ano. Há 
rumores de que o Wal-Mart negocia a compra de uma rede no país. 
 
O Wal-Mart cresce hoje mais fora dos EUA do que dentro de casa. Em 2004, sua divisão 
internacional faturou US$ 54 bilhões, cifra que já se aproxima das vendas totais da quinta maior 
rede do mundo, a americana Kroger, que faturou US$ 56,4 bilhões. "Estamos apenas começando 
a olhar o futuro. O Carrefour (a segunda maior varejista do mundo) está presente em 28 países. 
O Wal-Mart só está ainda em apenas 10", diz Herkert. 

 
 
 
 



Leia Mais 
 
Abilio Diniz alfineta o concorrente 
Claudia Facchini  
 
Abilio Diniz não poupou provocações ao Wal-Mart em palestra proferida ontem, logo após uma 
apresentação do CEO para as Américas do grupo americano, Craig Herkert, durante seminário na 
feira da Associação Paulista de Supermercados, em São Paulo. "Eles dizem que é preciso fazer a 
diferença. Quem faz a diferença somos nós (no Brasil)", alfinetou Diniz, que, ao responder uma 
pergunta da platéia, ainda afirmou que "não é necessário se preocupar com os (grupos) globais". 
 
"Temos um grande respeito pela CBD (grupo Pão de Açúcar). Nós aprendemos muito com eles", 
disse Herkert, que estava na platéia, sentado em frente a Diniz. Nos bastidores, a pergunta era: 
"Por que Diniz atacou o Wal-Mart e não o Carrefour, na verdade seu maior rival?". As provocações 
foram interpretadas como um sinal de que o Wal-Mart começa a incomodar seus competidores, 
depois de uma permanência apática por 10 anos no país. 
 
Por ironia, quando perguntado sobre se a conquista da liderança é um objetivo do Wal-Mart no 
Brasil, Herkert respondeu: "Queremos ser os melhores, não os maiores". Essa era justamente a 
resposta de Diniz na época em que o Carrefour era a número 1 no país, até 1999. 
 
Diniz disse que não descarta a possibilidade de abrir lojas em Portugal. "Estamos prospectando as 
oportunidades. Nós já estivemos presentes em Portugal no passado". Na semana passada, Diniz 
firmou um acordo com o francês Casino, que passou a dividir com ele o controle do Pão de 
Açúcar.  
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