
A guerra de guerrilha

movida pelos inimigos da

gigante varejista

americana atingiu um

nível de organização

inédito, forçando os

herdeiros do fundador

Sam Walton a fazer

concessões. A receita para

vender sempre com preços baixos é

acusada de arrasar o pequeno

comércio e ignorar direitos

trabalhistas e civis., mas, apesar dos

arranhões na imagem, o grupo hoje

está prestes a faturar US$ l bilhão

por dia e prevê abrir neste ano 550

filiais no mundo. Por Caio Blinder

Wal-Mart:
INIMIGOS
por atacado

NOVA YORK - Eu não faço compras no Wal-Mart, seja

de papel higiênico, seja de salmão chileno. Não se trata de
censura ideológica ao dragão da maldade capitalista, cujo

pecado capital é oferecer "sempre preços baixos, sempre",
a 100 milhões de consumidores americanos por semana.
Trata-se de geografia. Moro mais perto de uma filial do
Costco, outro gigante varejista (embora cinco vezes

menor) com irresistíveis armazéns cavernosos e bregas.
O Wal-Mart hoje tem inimigos por atacado. Por coin-

cidência, uma das palavras de ordem de uma elite avessa à
receita de sucesso do capitalismo caipira bolada por Sam
Walton em 1962, no Arkansas, é convocar as massas con-

sumidoras a comprar no Costco, porque lá existe menos
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"NÃO COMPRE
sugere a placa
atacada pelos
guerrilheiros
anti-Wal-Mart
do Arizona

exploração da classe trabalhadora. Um

funcionário do Costco ganha US$ 17 por
hora. No Wal-Mart, são US$ 9,68. Os
sucessores do tio Sam Walton espremem
mais porque a renda média do seu cliente
é de US$ 35 mil anuais. No Costco, a ren-

da (opa, a nossa) é de US$ 74 mil.
H. Lee Scott Jr., o executivo-chefe do

Wal-Mart, insiste que a maior empresa
do mundo fora do setor petrolífero é alvo

da mais custosa cruzada anticorporativa
jamais desfechada nos EUA. A legião do
bem contra o dragão da maldade de Ben-
tonville (onde se localiza o quartel-gene-

ral da rede) inclui políticos liberais, sin-
dicatos, grupos de de-
fesa do consumidor e
antiglobalização, am-

bientalistas, competi-
dores quebrados, pe-

quenos empresários
(que exploram seus funcionários ainda

mais) e nostálgicos de um velho e inviá-
vel comércio urbano.

A receita de Sam Walton de impla-

cáveis preços e custos baixos é acusada de
arrasar pequenas cidades, vergar for-

necedores chineses de bugigangas (que,

para dar conta das pressões, exploram
ainda mais seus trabalhadores), ignorar
direitos básicos dos funcionários, empre-
gar imigrantes ilegais, discriminar mu-

lheres e minorias e, basicamente, de
crescer. Para este ano, a projeção é de

abertura de 550 filiais em várias partes do
mundo. O Wal-Mart é o maior empre-

gador privado nos EUA.
A prática de alguns indiscutíveis peca-

dos, o gigantismo e a visibilidade do Wal-
Mart o tornam não apenas um alvo fácil,

mas um absurdo saco de pancada. Basta

ver o golpe mais recente. Em janeiro, a

Assembléia Le-
gislativa de Ma-

ryland (maioria
democrata) apro-

vou uma lei ta-

lhada para atingir

a corporação, que não oferece benefícios

médicos a mais da metade de seus fun-
cionários. A medida exige que, no Esta-
do, companhias privadas com mais de 10
mil funcionários gastem pelo menos 8%

de sua folha de pagamento em planos de

saúde para seus empregados. Nem é pre-
ciso mencionar o nome da única empresa
afetada pela legislação.

ARBITRARIEDADE Até o liberal The Wa-

shington Post chiou. Em editorial, obser-

vou que a medida é tão arbitrária que,
embora seja mais fácil torcer pelo
tubarão do filme de Steven Spielberg do
que pelo Wal-Mart, neste caso a vítima é

a corporação. A iniciativa poderá servir
de inspiração para dezenas de Estados,

em meio a sérias dúvidas sobre até que
ponto o governo pode intervir na iniciati-
va privada. A rede ameaça retaliar e sus-

pender os planos de instalação de um

centro de distribuição em Maryland que
geraria mil empregos.

A briga é mais intensa, pois, como diz
Lee Scott, os ataques agora são mais or-
ganizados, caros e sofisticados. Há uma

explicação: o gigante abriu o flanco. Du-

rante décadas, sua filosofia era manter
distância de grandes cidades, onde é
maior a resistência a uma empresa cujo
mandamento é rejeitar a sindicalização

de funcionários. Por sua vez, sindicatos e
ativistas liberais desistiram de lançar

ataques frontais. A preferência é pela
guerra de guerrilha.

Nessa modalidade, dois grupos se

destacam: o Wal-Mart Watch e o Wake-
UpWalMart.com, patrocinados por sindi-

catos que, ao longo de décadas, fracas-
saram na arregimentação de funcionários
da rede. Ambos acamparam em Wa-
shington para travar uma sistemática

campanha de relações públicas contra
ela. Conclamações por boicote direto são

infrutíferas, mas outras táticas são mais
efetivas. O Wal-Mart Watch, por exem-
plo, montou um sistema automatizado de

telefonia para que residentes e fun-
cionários da empresa no Arkansas reve-
lem documentos sigilosos. No ano passa-

do, "vazou" um memorando secreto de-
talhando a necessidade de "desencorajar

pessoas não-saudáveis" e mais velhas a
buscar emprego na rede.

Lobbies liberais e esquerdistas como o
MoveOn.org, que ganharam fama nas
eleições americanas de 2004, aderiram

alegremente à cruzada contra a corpo-

ração, vista como parceira ideológica do
"grande Satã" George W. Bush. Michael
Moore, porém, chegou atrasado para pe-

gar a onda. O documentário anti-Wal-
Mart lançado no fim de 2005 é obra de

MANIFESTANTES
da Coalizão contra o

Wal-Mart fazem
barulho no Arkansas

durante convenção de
acionistas da rede



Robert Greenwald, que anteriormente

disparara seus torpedos contra o magnata
das comunicações Rupert Murdoch.

Wal-Mart: The High Cost of Low

Príce (Wal-Mart: O Alto Custo dos
Preços Baixos) custou US$ 1,8 milhão e é

um subproduto da escola de cinema
Michael Moore. Como era de esperar, é

um catálogo dos pecados em que falta a
palavra dos pecadores, que previsivel-
mente se recusaram a colaborar com o

projeto. Greenwald não faz esforços para
encontrar ninguém remotamente sim-
pático ao credo da empresa.

A filosofia de Greenwald é do golpe
baixo, sempre. Ele vende o DVD do
documentário por US$ 12,95 para ativis-

tas, que vão exibi-lo e fazer proselitismo.
O diretor espera que seu filme anticor-

porativo se transforme em cult, como o
retrato nada simpático que Michael
Moore pintou da General Motors em
1989 com Roger L- Me.

Marqueteiros de fracassadas campa-
nhas eleitorais de políticos democratas

como John Kerry e Howard Dean hoje

trabalham nesta frente ampla forjada
contra o Wal-Mart. Mas, como costuma

acontecer com o Partido Democrata, a
saraivada nos inimigos nem sempre é ca-
librada. Num artigo venenoso, o Wall

Street Journal lembrou que WakeUp-
WalMart.com e Wal-Mart Watch têm

duas coisas em comum: ambos criticam o

Wal-Mart e também um ao outro.
Em dezembro passado, o WakeUp-

WalMart.com lançou uma campanha pu-

blicitária com o mote de que consumi-
dores não deveriam fazer suas compras
natalinas em lojas da rede, pois Jesus ja-

mais abençoaria seus valores de "ganân-

cia e lucros a qualquer custo". Claro que
o Wal-Mart ficou incomodado com o
tom. O mesmo ocorreu com o Wal-Mart
Watch. O grupo disse que muitos dos

seus partidários ficaram ofendidos e su-

geriu que Jesus Cristo consideraria um
"erro" esse tipo de ataque.

A fuzilaria entre os inimigos não chega

a ser grande consolo para Lee Scott. Di-
ante do assédio, ele foi forçado a cometer
uma blasfêmia. Sam Walton achava que

campanhas de relações públicas eram um
desperdício de dinheiro. Mas os tempos

da frugalidade caipira acabaram em Ben-

tonville. O Wal-Mart montou um gabi-
nete de guerra para responder rapida-

mente a ataques. Na sua folha de paga-
mentos estão Michael Deaver, o homem

responsável pela imagem do republicano

Ronald Reagan, assim como Leslie
Dach, que atuou para o democrata Bill
Clinton, outro ilustre filho do Arkansas.

Essa postura mais agressiva faz parte
de um esforço para mostrar que o Wal-

Mart não é o bicho-papão dos seus tra-
balhadores, é sensível à preservação do

ambiente e não quer destruir o caráter

cívico do coração da América. Seus
executivos agora participam de organiza-

ções comunitárias, e a máquina de fi-
lantropia foi azeitada. Mas isso não repre-

senta sacrifícios para os herdeiros de Wal-
ton, cuja fortuna combinada de US$ 90
bilhões é superior às de Bill Gates e War-

ren Buffett juntos.
As blasfêmias não param por aí. A em-

presa fez algumas concessões sociais, e a
partir deste ano vai adicionar 70 mil tra-

balhadores ao plano de assistência médi-
ca. Scott chegou a exortar o Congresso a
reajustar o salário mínimo nacional, que
está empacado em US$ 5,75 a hora desde

1997 (mas não falou em mexer na escala
salarial de sua própria empresa).

O mundo acadêmico é em grande

parte anti-Wal-Mart. Basta ver o tom dos
ensaios de um livro que acaba de ser edi-
tado por Nelson Lichtenstein, especia-

lista em história de movimentos sindicais

da Universidade da Califórnia. O livro é
Wal-Mart: The Face of Twenty-First-

Century Capitalism (Wal-Mart: A Face

do Capitalismo do Século 21), da editora
New Press. Ele diz que a rede substituiu

a General Motors como o representante
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da moderna economia americana. E que

o moderno, no caso, é ruim, pois aca-

baram os tempos dos generosos be-
nefícios sociais que contribuíram para a

derrapagem da GM e de outros gigantes
que simbolizavam o capitalismo ameri-

cano no século 20.
Apesar de sua reputação nos campi, o

Wal-Mart resolveu no fim do ano passa-
do promover uma conferência semi-
acadêmica em Washington sobre seu

impacto na vida americana. Além do

ponto óbvio de que sua influência é
enorme, para o bem ou para o mal, não

houve como chegar a um consenso. Um
argumento plausível a seu favor é que,
nos últimos 15 anos, talvez a rede vare-
jista tenha feito mais do que Alan
Greenspan (que finalmente deixou a

presidência do Fed, o banco central dos

EUA) para manter a inflação americana
sob controle.

Aliás, um estudo da empresa de con-
sultoria econômica Global Insight apre-
sentado na conferência concluiu que,

desde 1985, o Wal-Mart baixou o índice
de preços ao consumidor nos EUA em
3,1% por reduzir os seus preços, arras-

tando competidores na mesma direção.

Só em 2004, isso representou uma
economia de US$ 263 bilhões para os
consumidores. E verdade que o estudo
foi encomendado pela rede, mas a Global

Insight é uma firma com credibilidade.
Os críticos também têm pilhas de es-

tudos mostrando os malefícios do mons-
tro de Bentonville. Um exemplo: de
acordo com o National Bureau of Eco-

nomic Research, um dos mais conheci-
dos centros de estudos independentes

do país, a abertura de uma filial do Wal-

Mart afeta negativamente empregos e
salários na região. Mas nunca podemos
esquecer que o trabalhador também é

consumidor.

O ponto central é que milhões de pes-

soas gastam bilhões de dólares por se-

mana nos milhares de filiais da rede por

O GRANDE SALTO
ADIANTE: jovens
funcionárias
recebem a clientela
em loja do Wal-Mart
recém-inaugurada
em Xangai. A
rede chegou
à China em 1996

livre vontade. O
consumidor não

opta pela lojinha
de ferragens ou a
mercearia da es-

quina. Em 15

anos, nos Estados
Unidos, 31 redes

de supermercados quebraram, e 27 delas
alegaram que por culpa de Bentonville.
Ocorre que uma família de quatro pes-
soas corta em US$ 75 sua despesa mensal

de US$ 500 quando faz seus gastos de ali-
mentação no Wal-Mart.

Os consumidores parecem atordoa-
dos com tanta fuzilaria. Uma pesquisa da
Zogby (esta encomendada pelo Wake-
UpWalMart) concluiu que 38% dos
americanos têm uma opinião negativa so-

bre a empresa e que 55% formaram uma

opinião menos favorável sobre a empresa
"com base no que viram, escutaram ou

leram recentemente".
Os investidores também andam des-

confiados. As ações do Wal-Mart já es-
tiveram entre as favoritas em Wall

Street, mas estão quase 20% abaixo do
patamar de seis anos atrás, quando Lee
Scott assumiu o comando. Um relatório

confidencial preparado pela empresa de
consultoria McKinsey para Bentonville e
vazado para o Wal-Mart Watch revelou

que entre 2% e 8% dos clientes podem

ter parado de comprar na cadeia vare-

jista devido "ao noticiário negativo".
A questão de imagem é especial-

mente preocupante porque o Wal-Mart
está tentando chegar ao consumidor com
poder aquisitivo maior. Da prateleira de

livros e estudos publicados nos últimos
tempos, vamos puxar The Wal-Mart Ef-

fect (Penguin Press). O autor, Charles

Fishman, editor da revista Fast Compa-

ny, não tem uma agenda ideológica. Para

ele, o Wal-Mart não pode reduzir os
preços indefinidamente. O gigante vare-

jista se tornou refém de sua própria fór-

mula de sucesso.
Por mais de 40 anos, Sam Walton e

seus sucessores cumpriram sua parte no

pacto social. Entulharam os consumi-
dores rnenos endinheirados com produ-
tos baratos. Os americanos e cada vez

mais gente em todas as partes do mundo
adoram essa barganha. Os críticos têm di-

ficuldades para entender este fato funda-
mental. Robert Reich, liberal de cartei-
rinlia, ex-ministro do Trabalho do gover-
no Clinton e hoje professor da Universi-

dade Brandeis, reconhece o bem do

dragão da maldade. Ele afirma: "[o Wal-

Mart] elaborou um modo eficiente de en-

tregar produtos a preços baixos aos con-
sumidores e bons retornos aos acionistas.

Isto é o capitalismo americano. Isto é o
que o sistema recompensa".

Sai Wal-Mart, entra Wal-Mart. Sem-

pre tenho onde comprar, sempre.
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