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Lee Scott, diretor-executivo da Wal-Mart, vai sair de férias. Não por cerca de uma semana como é 
típico entre os americanos que trabalham duro, mas pelo mês de maio inteiro. Essa pausa ao 
estilo europeu obrigou o Wal-Mart a desmentir especulações de que Scott possa estar doente ou 
mesmo prestes a perder o emprego. "Lee continuará no comando e apenas à distância de uma 
ligação telefônica", diz um dos gerentes da sede da companhia em Bentonville, no Estado do 
Arkansas. 
 
Em vez disso, a planejada pescaria de Scott, que o deixará ausente do comando de um negócio 
global com vendas de US$ 312 bilhões, pode ser vista como parte de um .clima de confiança que 
vai além do estilo corporativo inflexível da companhia. "O Wal-Mart é uma companhia em 
transformação", disse ele a jornalistas na semana passada. 
 
O maior grupo varejista do mundo ainda está envolvido em uma batalha oral com críticos 
americanos sobre o impacto que ele exerce em tudo, dos baixos salários e provisões para planos 
de saúde para seus funcionários, ao crescimento urbano e terceirização para a China. O preço de 
sua ação e suas vendas continuam moribundos enquanto a rede enfrenta uma alta dos custos das 
lojas nos EUA e sua base de clientes de baixa renda luta para pagar suas contas. 
 
Ao longo dos últimos 12 meses, Scott liderou a companhia em um de seus melhores momentos—
seu elogiado esforço de socorro depois do furacão Katrina —, e um dos piores, com a declaração 
de culpa de Tom Coughlin, ex-número 2 de Scott em acusações de desfakme representam uma 
das mudanças estratégicas mais dramáticas da história corporativa recente dos EUA, ao responder 
ao que Scott descreveu em 2004 como "a seqüência constante de fatos negativos" que enfrenta 
sua companhia. 
 
O Wal-Mart agora tem metas ambiciosas de sustentabilidade ambiental. O grupo adotou medi das 
para promover a diversidade no emprego. Também fez uma reengenharia na área de cuidados 
com a saúde para ampliar a cobertura aos trabalhadores de meio período e seus filhos. E 
descentralizou a administração das lojas, visando a melhoria do desempenho. 
 
A companhia também tem uma operação de resposta a crises comandada por veteranos de 
política administrativa, reagindo a campanhas bancadas pelos sindicatos trabalhistas SEIU e 
UFCW. 
 
Muito do que aconteceu seria impensável em 2002, quando o conselho do Wal-Mart, preocupado 
com as crescentes críticas, for¬çou Scott a começar a fazer o que ele chamou de "perguntas 
difíceis sobre como melhor posicionar nossa companhia no futuro". 
 
Então, apesar do tamanho, o grupo tinha cultura de varejista regional. Mantinha o foco na 
estratégia dos preços baixos de Sam Walton, seu fundador que morreu em 1993. Não falava com 
os críticos e gastava pouco com relações públicas. Scott, um ex-diretor de logística, transformou-
se no principal porta-voz da rede, encontrando-se com críticos, mídia e investidores. Na semana 
passada ele insistiu que as mudanças vistas até agora não são "golpes de publicidade". 
 
Elas são, no entanto, uma parte integral do principal negócio, que ê vender o maior número de 
coisas possível, pelo menor preço possível, para o maior numero de pessoas possível. 
  
A reputação do Wal-Mart é claramente um fator dos problemas po¬líticos enfrentados na medida 
em que cresce nos mercados urbanos da Califórnia, Nova York e Chicago, onde depara-se "brigas 
locais" or¬ganizadas por críticos apoiados pe¬los sindicatos trabalhistas e outros. Além disso, a 
reputação também afeta a tarefa de aumentar os lucros em suas lojas já existentes e rever¬ter 
uma queda do retorno sobre o capital que vem provocando problemas em Wall Street. 



 
Após uma pesquisa sobre a postura dos consumidores, feita entre os 138 milhões de americanos 
que vencer os "clientes seletivos" a usarem suas lojas não só para comprar alimentos e produtos 
básicos a preços baixos, mas itens mais lucrativos como roupas, produtos eletrônicos e alimentos 
orgânicos. O Wal-Mart está tentando melhorar seu perfil entre os que chama de "céticos", que 
preferem não comprar nada no Wal-Mart. 
 
Como resultado, sua mensagem de marketing reforça não só os preços baixos, mas também cada 
vez mais o "valor" — que envolve o custo de um item e os fatores "in tangíveis" e "emocionais".  
Esses incluem questões como sua reputação como empregador. 
 
Scott tem que enfrentar muitos potenciais pontos negativos – incluindo um processo por 
discriminação sexual e iniciativas de legisladores estaduais para forçar o Wal-Mart a melhorar o 
auxilio saúde para os funcionários. 
 
Os lucros ainda não responderam à busca do ‘’cliente seletivo’’, nem o preço da ação da 
companhia. Na medida em que a rede amplia sua presença nos estados Unidos, há também a 
duvida definitiva do Wal-Mart – quando grande passa a ser grande demais? 
 
‘’Isso é algo que os clientes decidem’’, diz Scott. ‘’Tendo aprendido as lições do passado, eu acho 
que precisamos continuar contando nossa historia.’’ 
   
Fonte: Valor Econômico, 26 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


