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O Wal-Mart pretende atrair clientes de renda mais alta, com um maior oferta de produtos mais 
sofisticados, e continuará a sua expansão rumo ao exterior, afirmou o presidente executivo do 
grupo, Lee Scott durante o encontro anual de acionistas realizado na sexta-feira na pequena 
cidade de Fayet-teville, que fica ao lado da sede do grupo no interior do Arkansas. 
 
A empresa reiterou seus planos de conter custos através da redução de estoques. As lojas 
também continuarão sendo aprimoradas. "O Wal-Mart está passando por uma transformação", 
disse Scott. "Nossa meta é ter o produto certo no lugar certo quando o cliente precisar dele. As 
mudanças que estamos promovendo estão dando resultados". 
 
A Wal-Mart está tentando mu dar a sua imagem, que é forte mente associada a um varejista , de 
desconto, para conquistar uma nova clientela, mais rica. Isso a ajudaria a elevar as vendas, que 
estão estagnadas nas mes¬mas lojas. Investidores afirmam que a empresa necessita de clientes 
mais abastados para protegê-la também de uma queda na renda disponível, como a que ocorreu 
com o aumento nos preços da gasolina nos EUA. 
 
Todas as seis propostas apresentadas durante a assembléia por grupos de acionistas minoritários, 
incluindo uma solicitação para alterar a estrutura de votação no conselho de administração, foram 
derrotadas. Scott delineou a estratégia do Wal-Mart perante mais de 15 mil empregados e 
investidores na Bud Walton Arena, na Universidade de Arkansas. A Wal-Mart está "trilhando um 
novo caminho", declarou.  
 
O executivo anunciou um novo plano de cinco pontos, chamado "Wal-Mart na linha de frente", que 
se baseia nos planos de expansão no comprometimento dos seus funcionários e das comunidades 
que atende. 
 
Segundo Scott, a empresa passou por um processo de autocrítica após o furacão Katrina, quando 
as suas doações e conhecimento logístico lhe renderam elogios. "O Katrina teve um papel crucial 
no desencadeamento da transformação em curso na Wal-Mart", disse. 
 
As novas campanhas do Wal-Mart refletem a tentativa da rede de atrair um consumidor de renda 
mais alta, mostrando roupas da moda e produtos eletrônicos sofisticados, como uma TV de 
plasma de 42" da Panasonic por US$ 2,5 mil. Um anúncio mostra uma mulher que corre para a 
loja à procura de batatas fritas e que acaba comprando um jogo de varanda por US$ 398. 
 
Na quinta-feira, a empresa in formou que as vendas nas lojas comparáveis cresceram 2,3% em 
maio, no limite inferior da sua projeção, devido à alta nos preços do gás e dos serviços públicos. A 
que da coincide com a redução das viagens e dos gastos dos consumidores com a aquisição de 
itens como alimentos, disse o executivo-chefe de Finanças, Tom Schoewe. 
 
Alguns grupos comunitários, religiosos e de trabalhadores sustentam que o problema real de 
imagem do Wal-Mart é como a rede trata os seus trabalhadores. 
  
Críticos acusam o Wal-Mart de pagar baixos salários e benefícios e apontam para ações judiciais 
pendentes contra a empresa, incluindo o maior caso de discriminação por gênero da história e 
mais de 40 ações indenizatórias em tribunais esta duais envolvendo trabalho fora de expediente, 
como negar aos trabalhadores os intervalos para as refeições. O Wal-Mart concordou na quinta-
feira em pagar US$ 315 mil para extinguir duas ações por assédio sexual movidas pela Comissão 
Federal de Oportunidades de Emprego Iguais. 
 
O grupo é o maior emprega dor privado dos EUA, com 1,3 milhão de trabalhadores. 
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