
Wal-Mart cobiça os clientes de baixa renda 
Claudia Facchini  
 
Grupo vê potencial de crescimento para bandeira Balaio. 
 
Desde que comprou o Bompreço, em março de 2004, o Wal-Mart vem realizando uma série de 
pesquisas com os consumidores nordestinos para redesenhar o formato das suas lojas na região. 
Um resultado em especial salta aos olhos, revelando uma amarga face da realidade brasileira. Na 
rede Balaio - uma bandeira de mercadinhos populares e cujo alvo são as classes C, D e E - 45% 
dos chefes de família responderam não ter o primeiro grau completo. 
 
As oito lojas da rede ficam na periferia de Recife, algumas delas em áreas de grande pobreza. As 
pesquisas do Wal-Mart são só mais uma fotografia de algo que os brasileiros conhecem de longa 
data. O Brasil é um país de fortes contrastes: bolsões de miséria africana convivem com redutos 
de opulência suíça. 
 
E, assim como há lojas do Balaio, o Bompreço possui supermercados em bairros nobres das 
capitais nordestinas, freqüentadas por clientes endinheirados. O Wal-Mart também começou agora 
a dar uma roupagem mais sofisticada para essas unidades. As lojas passaram a agregar serviços 
e ficaram mais bonitas, principalmente aquelas em que a multinacional enfrenta a concorrência 
direta do Pão de Açúcar. Direcionados para as classes A e B, os supermercados da rede paulista 
têm até serviços de manobrista, algo que o Wal-Mart provavelmente nem pensa em oferece nos 
países desenvolvidos. 
 
No entanto, ao mesmo tempo em que busca agradar mais a elite brasileira, o Wal-Mart também 
não despreza o pouco dinheiro que os fregueses do Balaio trazem no bolso. Pelo contrário. O 
mercado de baixa renda tem se revelado uma mina de ouro para as grandes varejistas e 
indústrias de consumo. "Acreditamos que há um grande potencial para o modelo de loja do 
Balaio", diz Vicente Trius, presidente do Wal-Mart no Brasil. "No Nordeste, vemos oportunidades 
para crescermos em grandes periferias, onde falta atendimento e serviços." 
 
As lojas do Balaio têm servido, por enquanto, como laboratório. "Como as pessoas têm um baixo 
grau de instrução, as letras nos cartazes são gigantes. Para facilitar a comunicação, temos usado 
muitos ícones", diz Eduardo Gouveia, vice-presidente de marketing do Wal-Mart. Segundo ele, a 
rede Balaio terá uma forte expansão mas o grupo ainda não definiu, por exemplo, se a marca virá 
para o Sudeste. 
 
Há mais de quatro anos, o Wal-Mart abriu dois supermercados populares na periferia de São 
Paulo, com a bandeira Todo Dia. Embora as lojas continuem abertas, a experiência não 
deslanchou. Mesmo o Balaio, na verdade, foi um projeto de loja popular herdado do Royal Ahold, 
o antigo dono do Bompreço, que ressuscitou a bandeira de olho no mercado de baixa renda. 
 
O Carrefour também seguiu este caminho e trouxe para São Paulo o Dia%, a sua bandeira de 
mercearias populares. O Carrefour concentrou o seu foco na grande São Paulo e pisou no 
acelerador. Sem alarde, a multinacional francesa já possui nada menos do que 225 mercadinhos, 
que disputam os clientes na periferia paulistana. 
 
Assim como o Balaio, a bandeira Comprebem, do Pão de Açúcar, também nasceu em Recife. Há 
cerca de dois anos, o grupo passou a utilizar a marca para todos os seus supermercados 
populares, enterrando de vez o nome Barateiro. 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Setor dá como certa compra da rede Sonae 
De São Paulo   
 
Havia expectativas no mercado de que o Wal-Mart já tivesse oficializado em outubro a compra dos 
ativos do Sonae no Brasil. Segundo apurou o Valor, as duas partes estão aparando as últimas 
arestas jurídicas e burocráticas. "As negociações estão dentro do prazo regulamentar. Não há 
nada fora do normal ou que possa configurar um atraso", afirma uma fonte próxima às 
negociações. 
 
Mas, mesmo sem um comunicado oficial, tanto os grandes fornecedores de bens de consumo 
como executivos da indústria de varejo já dão como certa a aquisição. O setor já está trabalhando 
com uma nova configuração do mercado a partir do ano que vem. 
 
Perguntado sobre a aquisição do Sonae, o presidente do Wal-Mart no Brasil, Vicente Trius, 
respondeu na sexta-feira que não comentaria rumores. Com ou sem a compra do Sonae, o 
mercado da região do Sul é estratégico para a multinacional, que desembarcará de qualquer 
forma na capital gaúcha . "Temos dois ou três terrenos na grande Porto Alegre. Definitivamente, 
nós vamos estar lá", afirmou Truis. 
 
O Wal-Mart prevê inaugurar 15 lojas em 2006, que deverão consumir um investimento de cerca 
de R$ 600 milhões. Neste ano, além de abrir 10 lojas (seis hipermercados, três Sam's e um 
supermercado Bompreço), o grupo está investindo R$ 150 milhões na reforma da 115 lojas do 
Bompreço, rede nordestina adquirida em 2004. 
 
Neste ano, as inaugurações ficaram restritas ao Sudeste mas, partir do ano que vem, o grupo 
deve começar a expandir-se também no Nordeste. Estão previstas novas lojas em Maceió e 
Olinda. 

 
 
Leia Mais  
 
Ahold parte para o contra-ataque 
Carol Matlack BusinessWeek, de Amsterdã  
 
A sede da Royal Ahold com vista ao rio Ij, em Amsterdã, é luminosa, arejada e tão visivelmente 
nova que alguns trabalhadores ainda retiram o entulho do escritório do executivo-chefe, Anders 
Moberg. É uma metáfora que se encaixa bem para a renovação da Ahold. 
 
Quando Moberg assumiu o cargo no início de 2003, a varejista estava quase falida, às voltas com 
um escândalo contábil de mais de US$ 1 bilhão e lucros superestimados nos três anos anteriores. 
 



 
Fonte: Royal Ahold, FactSet Research Systems Inc. * Estimativa de analistas 
 
Agora, a Ahold voltou aos lucros, depois de reorganizar-se e reduzir custos, e as ações dobraram 
de valor desde os dias lastimáveis de 2003. "Criamos uma base para o futuro", diz Moberg. 
 
É um começo. Seus maiores desafios, no entanto, podem ainda estar por vir. Nos Estados Unidos 
- onde controla as redes Stop & Shop, Giant e Tops Markets no nordeste do país - os grandes 
supermercados de ofertas, liderados pelo Wal-Mart, arrebatam cada vez mais participação de 
mercado das lojas de modelo tradicional. Na outra ponta, as varejistas que almejam público de 
maior poder aquisitivo também conseguem atrair mais clientes. Na Europa, as lojas da Ahold 
estão sob assalto dos supermercados de ofertas. 
 
Moberg, que se juntou à Ahold depois de ser executivo-chefe das varejistas Ikea, de móveis, e 
Home Depot, de artigos para o lar, partiu para o contra-ataque. Neste ano, a empresa investirá 
US$ 2 bilhões em todo o mundo para remodelar ou substituir lojas antigas. 
 
Nos EUA, Moberg pretende reposicionar a Ahold em direção à faixa do mercado de consumidores 
de maior poder aquisitivo. Um novo supermercado Giant, em Camp Hill, Pensilvânia, oferece uma 
escola de culinária dentro da loja e um centro para cuidar de crianças. Na Europa, a Ahold reduz 
preços para combater as redes de mercadorias em oferta. Sua bandeira holandesa, Albert Heijn, 
conseguiu reconquistar participação de mercado, depois de abaixar os preços de 7,5 mil itens. 
 
Sob o comando do executivo-chefe anterior, Cees van de Hoeven, a Ahold operava como uma 
federação, sem integração entre suas unidades. Moberg acredita que poderá elevar as margens 
de lucro fazendo que as diferentes unidades de negócios trabalhem juntas para dinamizar o 
controle de estoque e arrancar melhores condições dos fornecedores. A melhora na eficiência, 
como a obtida com a integração dos sistemas de tecnologia da informação nas redes Stop & Shop 
e Giant, já rendeu economia de quase US$ 400 milhões. Para 2006, Moberg quer elevar as vendas 
e as margens em 5%. 
 
Isso poderia trazer um alívio. As ações da Ahold caíram quase 15% em setembro, depois de suas 
lojas registrarem crescimento nas vendas de apenas 1,3% no segundo trimestre.  
 
 



A rede obtém quase 90% das vendas em mercados varejistas quase saturados nos Estados 
Unidos e Europa Ocidental - em contraste com concorrentes como Carrefour e Tesco que 
avançaram na Ásia e outros mercados emergentes. "As metas que eles traçaram serão muito 
duras de serem obtidas", diz o analista, Fernand de Bôer, do ING. 
 
Uma coisa favorável a Moberg é o fato dele ter conseguido encher os bolsos da empresa. Desde 
2003, a Ahold levantou quase US$ 3,6 bilhões desfazendo-se de unidades por todo o mundo. No 
Brasil, a Ahold vendeu o Bompreço e o G. Barbosa, respectivamente primeira e segunda maiores 
redes de supermercados do Nordeste. O Wal-Mart ficou com o Bompreço, por US$ 300 milhões e 
a Acon Investments, dos Estados Unidos, ficou com o G. Barbosa. 
 
Embora a maioria dos recursos tenha sido usada para pagar dívidas, a Ahold também começou a 
fazer aquisições em países nos quais enxerga potencial de crescimento - comprou 56 
supermercados na República Tcheca. 
 
Moberg afirmou também que a empresa poderá agir nos Estados Unidos. Um possível alvo seriam 
os supermercados controlados pela Albertson´s Inc. A nuvem judiciária que estava sobre a Ahold 
começa a dissipar-se. No ano passado, chegou a acordo com a Securities and Exchange 
Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) sobre as supostas fraudes em sua 
unidade U.S. Foodservice Inc., de Maryland. A SEC não aplicou multa e determinou que a nova 
direção da Ahold coopere com o órgão. Se Moberg conseguir manter a empresa na trilha certa, os 
traços do escândalo em torno à Ahold logo serão esquecidos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2005, Empresas S.A., p. B5. 
 
 
 


