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da América para apresentar o seu filme, An Inconvenient
Truth (Uma verdade inconveniente). "Receber o ex-vice-pre-
sidente do partido democrata foi um choque para alguns na
empresa", contou o executivo chefe Lee Scott. "Pelo menos
com base em alguns de meus e-mails." Enquanto rodavam os
créditos do filme na tela, Gore subiu ao palco aclamado de pé.
Vestindo um terno azul com botas de caubói, ele brincou com o
público, respondeu às perguntas em seu melhor sotaque sulis-
ta, e com muita astúcia negou que tivesse planos de entrar na
corrida para presidente. Antes de sair para jantar com o chair-
man do Wal-Mart, Rob Walton, e Scott, Gore deixou uma men-
sagem: ao abraçar um ambicioso plano para adotar práticas de
negócios que sejam melhores para o meio ambiente, disse ele,
o Wal-Mart ensinará ao mundo que "não precisa haver confli-
tos entre o meio ambiente e a economia".

O Wal-Mart, como podem ver, decidiu ajudar a salvar o pla-
neta. Ouçam o que diz Scott. "Para mim", afirma, "não pode
haver nada de bom em lançar todos esses produtos químicos
no ar. Não pode haver nada de bom nessa poluição que você
observa nas cidades. Não pode haver nada de bom em lançar
produtos químicos nos rios dos países do Terceiro Mundo só
para que alguém possa comprar um item mais barato em um
país em desenvolvimento. Essas coisas estão fundamental-
mente erradas, sendo ou não você um ambientalista".

Em um discurso transmitido para todas as unidades do Wal-
Mart no último novembro, Scott estabeleceu várias metas am-
biciosas: aumentar a eficiência de sua frota de veículos em 25%
nos próximos três anos e dobrar a eficiência em dez anos. Re-
duzir em 30% o gasto de energia em suas lojas. Reduzir os re-
síduos sólidos nas lojas nos EUA em 25% em três anos. O Wal-
Mart afirma que investirá US$ 500 milhões em projetos de
sustentabilidade; e a empresa já fez muito mais do que estabe-
lecer metas. Por exemplo, tornou-se rapidamente o maior re-
vendedor de leite orgânico e o maior comprador de algodão or-
gânico do mundo. A empresa está trabalhando com fornecedo-
res para descobrir maneiras de reduzir embalagens e custos
de energia. O grupo já abriu dois supercentros "verdes".

Muitos não compraram essa história - ou qualquer outra

VOCÊ NÃO SE SENTE BEM quando a empresa para a
qual você trabalha assume esse tipo de compromisso?
Você não fica orgulhoso?" Os 800 funcionários do Wal-
Mart reunidos no escritório da matriz para uma reunião

estavam acostumados com esse tipo de conversa motivacional.
Altos executivos de grupos listados na FORTUNE 500 fre-
qüentemente visitam Bentonville, no Arkansas, para prestar
homenagem a uma das empresas mais poderosas do mundo e
dar o grito de guerra do Wal-Mart. Contudo, dessa vez o grito
de guerra partia de uma fonte improvável: Al Gore.

O Wal-Mart havia convidado o mais famoso ambientalista

coisa do Wal-Mart. Para os líderes do sindicato, elites de es-
querda e a turma do "pequeno é que é bom", o gigante varejis-
ta de US$ 312 bilhões por ano representa tudo o que há de er-
rado nos grandes negócios. Eles vêem a empresa numa corri-
da para pavimentar o planeta e transformá-la num gigantesco
empório de produtos baratos fabricados à custas de mão-de-
obra barata. O website patrocinado pelo sindicato walmart-
watch.com descarta essa arrancada ambiental como sendo
uma "dispendiosa campanha pseudoverde".

O Wal-Mart tem muito mais com que se preocupar do que
convencer alguns poucos críticos ideologistas de que suas eco-
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intenções são verdadeiras. A começar pelos negócios. O cresci-
mento das vendas, por loja, tem diminuído, ficando atrás da
Target e da Costco. O valor de suas ações é outra preocupação.
Após uma alta de 1.205% na década de 90, as ações caíram 30%
desde que Scott assumiu como CEO em janeiro de 2.000.

que no Wal-Mart alguns
executivos veteranos acreditem que a cruzada verde de Scott
será uma dispendiosa perda do foco. Muitos se lembram da úl-
tima vez em que o Wal-Mart se lançou em uma iniciativa tão
ampla: a campanha lançada pelo fundador, Sam Walton, em
1985 "Made in the USA" (feita nos EUA). Essa campanha deu
um polimento na imagem vermelha, azul e branca do Wal-
Mart, mas não tardou até que os críticos percebessem que o
Wal-Mart continuava buscando mercadorias do fornecedor de
mais baixo custo - normalmente isso significava "Made Any-
where but America" (feito em qualquer lugar que não na
América). Na verdade, o desejo do Wal-Mart em economizar o
dinheiro dos clientes tem sido sua razão de ser nos últimos 44
anos. O que leva a duas questões: por que o maior varejista do
mundo está tão determinado a ser o mais verde? E quão ver-
de pode ser uma empresa que opera 6,6 mil grandes lojas?

Rob Walton, seu filho Ben, o guitarrista do Pearl Jam,
Stone Gossard, e o ambientalista Peter Seligmann estavam
mergulhando próximos a Coco Island, um rico e desabitado
parque na Costa Rica. Durante aquela viagem de dez dias
em fevereiro de 2004, Seligmann, um dos fundadores e
CEO da Conservation International, uma grande organiza-
ção ambiental de Washington D.C. cuja missão é proteger

os estuários biológicos do mundo, mostrava frotas de bar-
cos pesqueiros que estavam destruindo o frágil habitat ma-
rinho na Costa Rica. Quase no fim da viagem, Seligmann
olhou Walton nos olhos e disse: "Precisamos mudar a forma
como a indústria opera. Você pode ter influência."

Como todos os outros filhos de Sam Walton, S. Robson "Rob"
Walton, de 60 anos, cresceu em Ozarks com muito amor pela
natureza. "Todas as nossas férias em família eram viagens de
acampamento", contou em uma rara entrevista. Seu irmão
mais jovem, John, que faleceu no ano passado num acidente de
avião particular, era ambientalista. Seu filho Sam, que traba-
lhou como guia no rio Colorado, faz parte da diretoria da Envi-
ronmental Defense, um grupo sem fins lucrativos. Há cerca de
quatro anos, após uma viagem à África, Rob Walton começou a
pensar como sua família poderia ajudar a preservar a natureza
através de sua fundação, que tem mais de US$ l bilhão em ati-
vos (a participação da família Walton no Wal-Mart, de 40%,
vale US$ 80 bilhões). Um amigo em comum apresentou Walton
a Seligmann. Nos dois anos seguintes, o ex-biólogo conduziu
Rob e seus dois filhos em uma série de aventuras. Fizeram tri-
lha em Madagascar. Fizeram uma viagem de barco pelo maior
alagado de água doce do mundo, no Brasil. Mergulharam nas
ilhas Galápagos. "Passamos muito tempo mergulhando e con-
versando", conta Seligmann. A fundação da família eventual-
mente fez uma doação de US$ 21 milhões à CI para os progra-
mas de proteção dos oceanos, e Walton juntou-se à diretoria.

Contudo, Seligmann tinha outra agenda, uma que ele, por
fim, colocou sobre a mesa na Costa Rica. Todo o dinheiro que a

fundação poderia contribuir seria
irrisório comparado com o que a
Wal-Mart poderia fazer. Ele não
estava exagerando. A empresa é
o maior usuário privado de eletri-
cidade nos EUA; cada um de
seus dois mil supercentros usa
em média 1,5 milhão de kilowatts
por ano; somadas todas as lojas,
isso representa energia bastante
para toda a Namíbia. Se cada
cliente que visitasse o Wal-Mart
em uma semana comprasse uma
lâmpada fluorescente longa vida,
estima a empresa, isso reduziria
a conta de eletricidade em US$ 3
bilhões, economizando 50 bilhões
de toneladas de carvão, o que
manteria um bilhão de lâmpadas
incandescentes fora dos aterros
sanitários durante a vida dessa
lâmpada. Se o Wal-Mart influen-
ciasse uma pequena fração de
seu 1,8 milhão de funcionários ou
176 milhões de clientes que com-
pram lá toda semana, o impacto
seria enorme. E devido à sua for-
ça junto aos 60 mil fornecedores,
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o Wal-Mart poderia fazer uma diferença ainda
maior ao influenciar suas práticas.

Walton ficou intrigado, ele estava afastado de
uma função operacional no Wal-Mart havia alguns
anos. Não queria interferir. "Temos muito, muito
cuidado ao misturar interesses pessoais com os
negócios", disse. Ainda assim, concordou em apre-
sentar Seligmann a Lee Scott. O momento era
oportuno. Scott havia acabado de realizar a revi-
são das questões jurídicas e de relações públicas
do Wal-Mart - e a lista não era pequena. Uma
ação alegando que o Wal-Mart discriminava fun-
cionárias foi um golpe e tanto. Opositores blo-
queavam novas lojas nos subúrbios de Los Ange-
les, São Francisco e Chicago. Um estudo observou que as des-
pesas do Wal-Mart com benefícios na área de saúde eram 30%
menores que a média dos varejistas rivais. O desempenho am-
biental da empresa também não era motivo de orgulho: ela ha-
via pago milhões de dólares a agências reguladoras estaduais e
federais pela violação de leis sobre poluição do ar e da água.

Durante anos o Wal-Mart simplesmente ignorou as críticas.
"Simplesmente levantávamos barricadas com sacos de areia e
armávamos as metralhadoras", relembra Scott. Afinal de con-
tas, os negócios iam bem. A empresa economizava bilhões para
seus clientes, brigando pelos mais fracos. Todavia, quando o va-
rejista rural cresceu para se tornar uma das maiores empresas
da América e bateu de frente com concorrentes sindicalizados,
ele criou inimigos poderosos. O Wal-Mart não conseguia aten-
der às expectativas crescentes dos negócios. Um estudo reali-
zado pela McKinsey & Co. indicou que 8% dos clientes pararam
de favorecer a cadeia de lojas devido à sua reputação.

| Scott, Rob
Walton, Seligmann e Glenn Prickett, da Conservation Inter-
national, e um amigo de Seligmann chamado Jib Ellison, um
guia de canoagem que virou consultor de gestão, combinaram
uma reunião importante em junho de 2004. Para uma apresen-
tação para o homem que é, talvez, um dos mais poderosos
CEOs do mundo e sem dúvida um dos mais ricos, o tom era
surpreendentemente informal. Os cinco homens conversaram
sobre o meio ambiente e sobre como o Wal-Mart poderia me-
lhorar suas práticas. Seligmann e Prickett falaram sobre seus
trabalhos com o Starbucks, que desenvolveu métodos para a

compra de café para proteger regiões tropicais, e
sobre o McDonakls, que buscava promover prá-
ticas de agricultura e pesca sustentáveis. Seus ar-
gumentos eram simples: tornando-se verde o
Wal-Mart poderia melhorar sua imagem, motivar
os funcionários e economizar dinheiro.

Se havia um grupo que pudesse vender essa
mensagem para Scott, esse grupo era a CI, cuja
diretoria incluía o .ex-presidente da Intel, Gor-
don Moore, o executivo chefe da BP, John Brow-
ne, e o ex-CEO do Starbucks, Orin Smith. Scott
contratou a CI e a empresa de consultoria de
gestão BluSkye e solicitou que fosse medido o
impacto ambiental do Wal-Mart. A avaliação de-

veria incluir não apenas as operações do Wal-Mart, mas tam-
bém o impacto de cultivar ou produzir todos os itens que
vende e transportá-los até as lojas. O Wal-Mart estava defi-
nindo sua responsabilidade de forma ampla, de maneira que
incluísse toda a sua vasta cadeia de suprimentos.

Cerca de uma dúzia de pessoas da BluSkye, da CI e do Wal-
Mart passou quase um ano avaliando o impacto da empresa.
Rapidamente os ambientalistas detectaram desperdícios que
os lendários cortadores de custos do Wal-Mart não haviam per-
cebido. Na Kid Connection, sua marca própria para uma linha
de brinquedos, por exemplo, o Wal-Mart descobriu que, ao eli-
minar embalagens excessivas, poderia economizar anualmente
US$ 2,4 milhões no custo do frete, 3,8 mil árvores e um milhão
de barris de petróleo. Com sua frota de 7,2 mil caminhões, o
Wal-Mart apurou que poderia economizar US$ 26 milhões por
ano com combustíveis, simplesmente adicionando um motor
auxiliar que permitisse aos motoristas manter a cabine aqueci-
da ou refrigerada durante os intervalos obrigatórios de dez ho-
ras. Antes disso, costumavam deixar o motor ligado em mar-
cha lenta durante toda a noite, gastando, assim, combustível.
Outro exemplo: o Wal-Mart instalou máquinas chamadas de
enfardadeiras em suas lojas para reciclar e vender plásticos
que costumava descartar. Na empresa inteira, as enfardadei-
ras acrescentaram US$ 28 milhões ao resultado líquido.

"Pensem nisso", disse Scott em seu grande discurso aos
funcionários no último outono. "Se nós jogamos algo fora,
primeiro tivemos que comprá-lo. Então pagamos o dobro -
uma vez para obtê-lo, e depois outra para que levem embo-
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ra. E se pudéssemos reverter isso? E se nossos fornece-
dores nos enviassem menos, e tudo que fosse enviado ti-
vesse valor como produto reciclável? E se evitássemos o
desperdício e ainda por cima fôssemos pagos?"

O Wal-Mart estava buscando idéias em todas as partes -
consultores, ONGs, fornecedores e concorrentes "ecoamigá-
veis", como as redes Patagônia e Whole Foods. Essa aborda-
gem aberta funcionou tão bem que a empresa decidiu formar
"redes sustentáveis de valor" compostas por executivos do
Wal-Mart, fornecedores, grupos ambientais e agências regula-
doras; esse grupo reúne-se a cada dois ou três meses para tro-
car idéias, estabelecer metas e monitorar os avanços.

o zelo típico dos recém-con-
vertidos. "Quando começamos, eu tinha um interesse inte-
lectual", conta. "Hoje tenho paixão." Como pescador espor-
tista de Baxter Springs, Kan., Scott, 57, tinha especial preo-
cupação com a poluição dos rios e oceanos do mundo. Ele vi-
sitou Mount Washington em New Hampshire, onde conver-
sou com produtores de açúcar sobre o impacto do aqueci-
mento global. Trocou o seu Beetle da Volkswagen por um
SUV Lexus híbrido. O furacão Katrina, na esteira do qual os
funcionários do Wal-Mart se mobilizaram para entregar
mantimentos vitais para as vítimas, fortaleceu a decisão de
Scott. "Saímos daquele episódio com apenas uma pergunta
em mente: Como fazer para o Wal-Mart ser, o tempo todo,
aquela empresa? - a empresa que foi durante o Katrina."

As campanhas ambientais que Scott admite terem sido ini-
ciadas como uma "estratégia defensiva" acaba-
ram, a seu ver, "transformando-se exatamente
no oposto". Seus funcionários passaram a sentir-
se melhor em relação à empresa. Estavam econo-
mizando o dinheiro de seus clientes. Isso era uma
das forças do Wal-Mart. Outro ponto forte era
torcer os braços dos fornecedores - que logo des-
cobriram sobre essa nova cruzada do Wal-Mart.

Em fevereiro, o Wal-Mart anunciou que ao
longo dos próximos três a cinco anos, compraria
todos os frutos do mar pescados por empresas
de pesca que sejam certificadas pela organiza-
ção independente sem fins lucrativos chamada
Marine Stewardship Council (MSC). A empresa
está trabalhando num sistema semelhante de
certificação para peixes de fazendas de criação e espera que
os consumidores comecem a valorizar as "marcas" que levam
a certificação MSC, como fazem com rótulos orgânicos. De
acordo com Rupert Howes, executivo chefe da MSC: "É
pressão da cadeia de suprimentos da melhor qualidade."

Não são apenas os pescadores, mas também os plantadores
de milho de lowa (que querem vender mais etanol através do
Wal-Mart), os plantadores de café no Brasil (a quem foram
prometidos preços melhores por seus grãos), e os donos de fá-
bricas na China (que foram instruídos a reduzir seus custos
com energia e combustíveis). A campanha do Wal-Mart virou
de cabeça para baixo o pequeno mundo do algodão orgânico,
em parte graças a Coral Rose, compradora de roupas femini-
nas para o Sam's Club. Na primavera de 2004 - pouco antes de

PREOCUPAÇÃO SOCIAL: rede

o Wal-Mart ter sua primeira rebe-
lião com a CI -, Rose encomendou
um conjunto de ioga feito com algo-
dão orgânico para o Sam's Club; os
tops vendiam por US$14, as calças
por US$ 10. As 190 mil unidades fo-
ram vendidas em dez semanas.

Esse fato chamou a atenção de
Scott. As vendas de alimentos or-
gânicos haviam crescido no Wal-
Mart; ele imaginou se as vendas
de algodão orgânico também
cresceriam. Encorajados por
Scott, os compradores do Wal-
Mart visitaram fazendas de algo-
dão orgânico. Eles aprenderam
sobre o risco ambiental imposto
pela produção convencional de algodão, que usa mais pesti-
cidas químicos e fertilizantes sintéticos do que qualquer ou-
tra cultura. As compras de algodão orgânico do Wal-Mart
eliminaram milhões de toneladas de produtos químicos,
afirma Scott. Hoje, o Wal-Mart e o Sam's Club trazem uma
série de produtos feitos a partir de algodão orgânico - rou-
pas para bebês comercializadas com a marca Baby George,
moda teen e uma linha de roupa de cama e banho.

A indústria do algodão orgânico encontrou seu melhor
cliente. Há cinco anos a produção global de algodão orgâni-

co totalizava 6,4 milhões de toneladas, e os fa-
zendeiros que haviam adotado os métodos or-
gânicos, que custam mais, não conseguiam en-
contrar compradores dispostos a pagar o preço
mais alto. Em 2006, apenas o Wal-Mart e o
Sam's Club usarão de oito a dez milhões de to-
neladas, e fizeram um compromisso verbal de
comprar o algodão orgânico durante cinco anos,
dando aos agricultores a segurança de que ha-
verá mercado para suas culturas.

O Wal-Mart está aumentando a quantidade de
alimento orgânico que vende, mas há quem en-
contre problemas nisso, afirmando que a empre-
sa compra apenas de grandes fazendas orgânicas
corporativas. Não é verdade. O Wal-Mart realiza

compras locais em duas dúzias de estados, num esforço para
aliviar a "quilometragem dos alimentos", economizando assim
os custos com frete e podendo oferecer produtos mais frescos.

Enquanto isso, Scott está pessoalmente promovendo sua
causa junto aos demais CEOs da FORTUNE 500. Ele já con-
versou com Jeff Immelt, da GE, sobre a iluminação dos pré-
dios do Wal-Mart com LEDs. Já conversou com Tom Faulk,
CEO da Kimberly-Clark, sobre "papel higiênico comprimido",
que comprime três rolos em apenas um. Steve Reinemund,
CEO da PespiCo, acaba de fechar com o Wal-Mart um gigan-
tesco concurso de reciclagem envolvendo a água Aquafina.

Embalagem é outro assunto delicado. Na prateleira do
mercado onde compro, existe um enorme galão plástico cor de
laranja de três litros com o detergente campeão de vendas da
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prometeu remuneração melhor aos plantadores de café no Brasil

Procter & Gamble, o Tide, ao lado de uma pequena embala-
gem transparente e delgada de um litro do "pequeno e pode-
roso" Ali da Unilever. Ambos contêm detergente suficiente
para 32 cargas de roupa. Porém, a embalagem menor, tornada
possível pelo fato de o All ser mais condensado, economiza
energia, custos com frete e espaço na prateleira - ganhos por
todo lado, certo? Não é bem assim. Embalagens maiores do-
minam os espaços nas prateleiras, fornecem mais área super-
ficial para publicidade e dão aos consumidores a idéia de que
estão recebendo mais por seu dinheiro. Os executivos da Uni-
lever levaram todos esses pontos para conversar
com Scott. Ele concordou em fazer do "pequeno e
poderoso" All um VPI (o código do Wal-Mart que
significa "volume-producing item" - (item gerador
de volume, significando que o Wal-Mart irá promo-
vê-lo fortemente). Você agora encontra o "pequeno
e poderoso" All em qualquer supermercado.

E adivinhe. A Procter & Gamble substituirá
seus volumosos galões por embalagens conden-
sadas de suas marcas de detergentes líquidos
Tide, Cheer, Gain, Era e Dreft - em um teste
em Cedar Rapids, lowa, já se preparando para
um lançamento nacional. Ficamos imaginando
se o Wal-Mart teve algo a ver com isso. "Temos
praticado a sustentabilidade já há algum tem-
po", respondeu a porta-voz da P&G. "E temos prazer em
trabalhar com todos os nossos distribuidores, incluindo o
Wal-Mart." Tirem suas próprias conclusões.

| uma dúzia de executivos japo-
neses do segmento de supermercados, deu meia-volta no mun-
do para visitar uma loja nos subúrbios de Denver que é dife-
rente de qualquer outra que eles já haviam visto. Eles tiraram
fotos de turbinas eólicas, painéis solares e ouviram o guia tu-
rístico explicar como o óleo de fritura e o óleo queimado do se-
tor de lubrificação são reciclados para uso no aquecimento da
loja. Eles correram os dedos sobre mostruários de jóias feitos
com bambu reutilizável e expiaram no balcão de laticínios com
LEDs supereficientes iluminando fileiras de leite orgânico.

Os visitantes passaram por entre prateleiras estocadas

com atum certificado pelo Marine Stewardship Council e
com café endossado pela Rainforest Alliance. Aprenderam
que a comida estragada virava composto e é revendida
como fertilizante. Caminharam por calçadas feitas de -
sem piada - pistas recicladas de aeroportos.

Essa é a loja n° 5.334 do Wal-Mart, inaugurada no último
inverno. E uma de duas lojas experimentais que a empresa
montou para testar novas formas de cortar custos com
energia e reduzir resíduos. Parece terrivelmente futurista,
mas na verdade não é algo tão novo assim. Em 1993, a em-
presa inaugurou a Bill McDonough - uma ecoloja projetada
em Lawrence, Kan., com grande estardalhaço. Duas outras
lojas a seguiram, mas o conceito logo morreu.

Hoje, Wal-Mart está mais sério, mas o ceticismo perma-
nece. Jeffrey Hollender é o presidente da Seventh Genera-
tion, um fabricante de produtos atóxicos para uso domésti-
co, de Burlington, Vt. Embora Scott tenha se encontrado
com Hollender em Bentonville, e oferecido para comerciali-
zar alguns de seus produtos, Hollender declinou da oferta.
"Talvez pudéssemos vender muito mais produtos através de
pontos-de-venda em massa, mas não estaremos seguindo
nossos valores e ajudando o mundo a tornar-se um lugar
melhor, se para isso tivermos que 'vender a alma", afirma.

Scott sabe que há críticos que ele jamais conquistará. E
sabe que nem todos no Wal-Mart compartilham essa visão.
Mas ele está certo de que uma pessoa o fará. Na metade do
evento sobre sustentabilidade, aquele no qual Al Gore apre-

sentou o filme, Scott fez o que osvexecutivos do
Wal-Mart fazem quando querem atrair a atenção
das pessoas: invocam o nome de Sam Walton.

"Há aqueles ,que julgam que essa visão é
alheia àquilo em que Sam Walton acreditava, e
que Sam Walton focava exclusivamente nos
clientes, quando baixava os preços para que
uma pessoa média pudesse ter um padrão mais
alto", disse Scott. "O que as pessoas esquecem é
que não havia ninguém mais disposto a mudar.
Sam Walton fez o que era certo para sua época.
Sam adorava a natureza. E ele adorava a idéia
de construir uma empresa que durasse. Eu
acredito que Sam Walton teria, na verdade,
abraçado os esforços do Wal-Mart para melho-

rar a qualidade de vida de nossos clientes e associados, fa-
zendo aquilo que precisamos fazer em sustentabilidade".

Então, ele lançou um desafio: "Que outra empresa no mun-
do faria isso? Esta empresa tem um posicionamento único.
Não seremos julgados por nossas aspirações. Seremos julga-
dos por nossas ações." Disso ninguém duvida. Afinal de con-
tas, trata-se do Wal-Mart. O mundo inteiro está de olho. Q

MARC GUNTHER, jornalista da FORTUNE, pode ser
contatado através do e-mail mgunther@fortunemail.com

TRADUÇÃO de Gotcha Idiomas

© 2006 Time Inc.Todos os direitos reservados. Traduzido da revista
FORTUNE e publicado com permissão da Time Inc. A reprodução, de
qualquer maneira, em qualquer idioma, no todo ou em parte, é proibida.

DINHEIRO/465-16/08/2006 59



Filial do Wal-Mart
entra na onda verde e
vira peça-chave na
nova filosofia do grupo
DARCIO OLIVEIRA

Até bem pouco tempo atrás seria
improvável ver em um mesmo
evento executivos do Wal-Mart
e representantes das ONGs

W.W.F e Greenpeace - a menos que
esse evento fosse num ringue de boxe.
É que organizações ambientalistas cos-
tumam estar, invarialvelmente, em la-
dos opostos aos das grandes corpora-
ções. Os interesses não convergem. Ou
melhor, não convergiam. Na semana
passada, os "inimigos" se confraterni-
zaram em São Paulo, num seminário
que durou dois dias e teve como palco o
auditório do hotel Clarion, em Alpha-
ville. O assunto era sustentabilida-
de ou, dito de outra forma, discu-
tir como o Wal-Mart do Brasil po-
deria se inserir na meta mundial
do grupo de se tornar uma potên-
cia verde, preocupada com a saú-
de do planeta. Vicente Trius, o presi-
dente da filial brasileira, acompanhado
de Wilson Mello, presidente do Institu-
to Wal-Mart, apresentou seus projetos
aos colegas americanos, aos ambienta-
listas e aos profissionais da consultoria
BluSkye, a mesma que auxiliou o CEO
mundial, Lee Scott, a iniciar sua cruza-
da ecológica. O seminário terminou
com uma certeza: o Brasil terá papel
fundamental nessa recém-criada filoso-
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fia da turma de Scott. É uma operação
nova, mais fácil de aderir às mudanças,
e conhece como nenhum outro país um
elemento-chave para o sucesso da onda
verde: combustíveis alternativos, que
reduzem o consumo de energia e a
emissão de poluentes.

Na quinta-feira 10, em mais uma
inauguração de loja do Wal-Mart, des-

sa vez em São José do Rio Preto (SP),
os brasileiros provaram estar antena-
dos com os princípios da matriz. No es-
tacionamento da nova unidade, o asfal-
to foi substituído por grama e concreto.
"Com isso, evitamos usar um produto
derivado de combustível fóssil", explica
Mello. Dentro da loja, e de todas as que
o Wal-Mart inaugurou neste ano, já foi



implementado um projeto que reduz
em 20% o consumo de energia. A em-
presa substituiu as lâmpadas tradicio-
nais por lâmpadas T5 (fluorescentes e
mais eficientes) e mudou o layout das
lojas com o intuito de aproveitar me-
lhor a iluminação natural. Como? Usan-
do vidros na cobertura e abusando de
áreas abertas. "Além disso, alteramos

as cores em certos departamentos das
lojas para tornar o ambiente natural-
mente mais claro", diz Mello. A altura
do teto dos novos supermercados tam-
bém foi reduzida em 20%. Com isso,
tornou-se possível diminuir em 10% o
consumo de ar-condicionado.

O aparelho de ar-condicionado, aliás,
foi substituído. Sai o equipamento tra-

dicional e entra um novo que não usa
gás CFC, nocivo ao meio ambiente. O
mesmo ocorreu no sistema de refrige-
ração das áreas "frias" dos super-
mercados. Eles ganharam uma tecno-
logia chamada Glycol Polipropileno,
mais eficiente e que também não usa o
CFC. "Estamos aproveitando ain-
da o calor gerado nas casas de
máquinas para aquecer a água
que usamos nos lavatórios", conta
o presidente do Instituto Wal-Mart.
Além das mudanças estruturais, a rede
está repetindo no Brasil a filosofia de
Scott na negociação com fornecedores:
quem abraçar a causa verde terá a
"simpatia" do Wal-Mart. E a simpatia
do Wal-Mart em qualquer transação
comercial vale ouro. Um bom exemplo
das relações mais estreitas com parcei-
ros pode ser verificado entre os forne-
cedores de alimentos orgânicos. A filial
está aumentando consideravelmente a
oferta deste tipo de alimento nas gôn-
dolas. "Teremos o maior mix de orgâni-
cos com o menor preço", garante Mello.

Mas de todas as iniciativas, a que
mais chamou a atenção do board do
Wal-Mart foi o programa implementa-
do em supermercados do Nordeste.
Em duas lojas de Maceió (AL) e uma
em Teresina (PI), a empresa vem subs-
tituindo toda a matriz energética. As
unidades estão se servindo de fontes
como biomassa (energia gerada a par-
tir do bagaço de cana) e gás natural e
utilizando também as PCHs (pequenas
centrais hidrelétricas, que não agridem
tanto o meio ambiente). "Nessas lojas,
reduzimos o consumo em 15%", afirma
Mello. Eis um grande diferencial brasi-
leiro. A filial tem sido cada vez mais
procurada como fonte de conhecimento
sobre energia alternativa. Com o firme
propósito do CEO Lee Scott de substi-
tuir a gasolina de sua frota de cami-
nhões (a segunda maior dos EUA) por
etanol ou biodiesel, o Brasil passa a ser
prioridade nos planos verdes da ma-
triz. "Em breve, poderemos liderar um

programa de exportação
de álcool e biodiesel para
os EUA", sugere Mello.
"Estamos fazendo um
bem ao meio ambiente, ao
planeta e aos nossos negó-
cios. Essa é a filosofia",
conclui o executivo. 
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