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Na entrada do Centro de Visitantes do Wal-Mart, em Bentonville, Noroeste do Arkansas, a foto 
do presidente da operação brasileira, Vicent Trius, como executivo empreendedor de 2006 - 
em local de destaque sob um busto do legendário Sam Walton - dá uma idéia sobre a 
importância do crescimento da subsidiária para os negócios da maior rede de varejo mundial.  
 
Há seis anos sob o comando de Trius, a rede de supermercados cresceu 500% só nos dois 
últimos anos. Com investimentos de aproximadamente US$ 1 bilhão, a empresa adquiriu as 
redes Bompreço, em 2004, do grupo holandês Ahold e, recentemente, as lojas do grupo 
português Sonae, passando de apenas 33 para 295 lojas. Hoje, atua com dez formatos, entre 
super, hiper, hard discount, atacado e vizinhança, em 17 estados.  
 
O processo bem-sucedido da integração chamou a atenção da matriz americana e virou case 
na reunião anual de acionistas da empresa.  
 
Operação brasileira vira referência... 
 
Compra do Sonae tornou-se case de integração bem-sucedida em apenas seis meses. Com 
direito a danças folclóricas gaúchas e muita apologia à superioridade do futebol brasileiro, o 
presidente da subsidiária da Wal-Mart, Vicent Trius apresentou a representantes de 15 países 
parceiros o segredo, aparentemente simples, da operação brasileira. "Mudar lentamente para 
crescer rápido." Como exemplo do sucesso do processo de aquisições, ele afirmou que a rede 
Sonae, apesar de apenas seis meses sob o novo comando, já aumentou as vendas em dois 
dígitos. Segundo Marcos Samaha, vice-presidente da operação Sul, o processo total de 
integração das lojas Big, Nacional, Mercadorama e Maxxi, terminará em 2007.  
 
No momento, não há previsão de novas aberturas. No entanto, a empresa prevê recursos de 
R$ 200 milhões até 2008 para a região Sul, para a modernização de todas as unidades.  
 
As obras incluem mudanças na estrutura dos prédios até a pintura e troca de equipamentos. 
Inicialmente, serão sete lojas - três no Rio Grande do Sul, três no Paraná e uma no interior de 
São Paulo. Em 2007, serão reformadas mais 60 unidades e o restante, em 2008.  
 
No Brasil, serão aplicados mais R$ 800 milhões: R$ 600 milhões na abertura de 15 unidades 
nas regiões Sudeste e Nordeste - seis a mais que as nove inauguradas em 2005 -, e R$ 200 
milhões na reforma de lojas do Nordeste, além de melhorias nos processos logísticos.  
 
Segundo Samaha, foram promovidas apenas pequenas mudanças na operação das lojas e 
sortimentos de produtos, como implantação do novo sistema de filas de caixas rápidos, para 
compras de até 30 volumes, com tempo máximo de até cinco minutos de espera. Mas muitas 
novidades ainda estão por vir, entre elas o aumento do sortimento de produtos das redes. Só 
o Big deve passar de uma oferta de 45 mil itens para aproximadamente 60 mil - o mesmo que 
as lojas Wal-Mart.  
 
A medida objetiva melhorar a eficiência no atendimento aos clientes e também aumentar o 
volume de produtos para ajudar na política de redução de preços. Levantamento realizado 
diariamente com uma cesta de produtos de 3 mil itens, mostra uma redução de dois a três 
pontos percentuais nos preços dos produtos mais procurados pelos consumidores, "que agora 
estão entre 7% e 8% menores que os concorrentes" da região Sul.  
 
Outra novidade é a troca de cerca de 1,5 milhão de cartões de crédito Big, Mercadorama e 
Nacional pelo cartão Hipercard - pertencente ao Unibanco. Samaha descarta a possibilidade do 
Wal-Mart substituir alguma bandeira. "Aprendemos a importância das diferenças regionais e 
não queremos adaptar as bandeiras", afirma.  
 
Leia mais 
 



Delegação é atração em ano de Copa 
 
A provinciana cidade de Bentonville, na região Noroeste do Estado do Arkansas, com quase 20 
mil habitantes, praticamente dobra sua população com a migração anual de 18 mil pessoas 
para a Reunião Anual de Acionistas do Wal-Mart. A cidade recebe cerca de 3 mil associados 
internacionais e 15 mil norte-americanos, entre acionistas e funcionários, que se encontram 
para trocar experiências, aprender sobre os valores da empresa e, principalmente, ouvir dos 
controladores o que foi feito do seu dinheiro no ano anterior - sabatina marcada para esta 
manhã.  
 
O diretor de assuntos corporativos internacionais, Willian Wertz, afirma que o evento é um 
importante investimento para o grupo e para a região. Bentonville abrigou a primeira loja Wal-
Mart, a Waltons 5-10, em 1945 - hoje um museu - cresceu em função da agricultura e 
também da rede de supermercados.  
 
Este ano, o Brasil trouxe a maior delegação: 280 pessoas. Além do destaque pelo sucesso nas 
aquisições da rede, o País virou atração por outro motivo: o funcionários têm o hábito de 
trocar lembranças de suas regiões e, com a proximidade da Copa do Mundo, camisetas, pins, 
bonés e chaveiros do Brasil viraram a moeda mais valorizada.  
 
Em sua primeira viagem para fora do Brasil, o líder de setor de perecíveis Josemar Moreira 
Menezes, que trabalha há cinco anos na rede Bompreço, explica a dinâmica do escambo. "Um 
pin com a bandeira do Brasil vale, pelo menos, uma camiseta. Se somada a outros atrativos 
regionais, como fitinhas do senhor do Bonfim, é possível conseguir um número maior de 
produtos", afirma. "A delegação alemã é a mais interessada em nossos produtos".  
 
Para o último dia, ele guarda o produto mais desejado, uma sandália Havaianas com as cores 
do Brasil, que deve ir à leilão. "Não aceito menos que quatro camisas".  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 Junho 2006, Administração & Serviços, 
p. C-3. 
 


