


O LONGO DE SUA HISTÓRIA,
a Redbud, fabricante de tecidos e roupas com sede em
Changshu City, na província de Jiangsu, no leste da
China, sempre trabalhou com fibras naturais. Seu pro-
cesso de produção, porém, não era exatamente um mo-
delo de cuidados com o meio ambiente. Como costuma
ocorrer na indústria têxtil, suas fábricas consumiam
muita água e não observavam critérios específicos na
hora de descartar os resíduos. Em 2002, sete anos de-
pois de começar a exportar parte de sua produção,
a empresa criou um sistema de ges-
tão ambiental baseado na norma ISO
14001. Foi também nessa época que co-
meçou a se preocupar de uma maneira
mais abrangente com a sustentabilida-
de. Hoje a companhia não só tem uma
produção mais limpa como também fa-
brica um tipo de tecido ecológico à base
de juta que, além de benefícios ambien-
tais, gera renda para famílias de agri-
cultores em várias províncias chinesas.
"Fazemos parte de um setor poluente e
entendo que é necessário mudar isso",
diz David Yang, diretor da Redbud.
"Já conseguimos resultados impor-
tantes, como uma redução de 30%
no uso de água em nossas fábricas."

Casos como o da Redbud estão
longe de ser o padrão entre empresas
chinesas. Na economia mais pujante
do planeta, escândalos relacionados à
poluição industrial, à contaminação de

produtos e a abusos trabalhistas tor-
naram-se corriqueiros. A fórmula do
crescimento a qualquer custo ameaça
não só o meio ambiente como a saúde
das pessoas. Esse cenário é motivo de
preocupação para os executivos do
Wal-Mart. Desde que o CEO Lee Scott
abraçou a causa verde, há três anos, a
maior empresa do mundo, com vendas
de US$ 374,5 bilhões, persegue metas
ambientais ambiciosas: reduzir a zero
a geração de lixo em suas lojas, contar
com 100% do suprimento de energia
vindo de fontes renováveis e vender
produtos que não ameacem os recur-
sos naturais e o meio ambiente. A rede
varejista não conseguirá atingir esses
objetivos sem que seus fornecedores
- de fabricantes de tecidos a alimen-
tos ou jóias - mudem seus métodos de
produção e sem que atenções especiais
sejam dedicadas ao país que é o cen-
tro da manufatura mundial. A cada
ano, o Wal-Mart compra cerca de US$
9 bilhões em mercadorias produzi-
das na China. Produtos chineses são
vendidos em seus supermercados nos
Estados Unidos, na Inglaterra, no Bra-

sil. A empresa também opera no país,
com 115 lojas em 63 cidades chinesas.

Em 22 de outubro deste ano - na
semana em que foi noticiada a menor
taxa de crescimento da economia chi-
nesa em cinco anos (9% no terceiro
trimestre) -, o Wal-Mart reuniu, num
hotel de luxo em Pequim, cerca de mil
fornecedores chineses. Estavam lá Rob
Walton, presidente do conselho de ad-
ministração e filho do fundador, Sam
Walton, o CEO, Scott, e executivos do
alto escalão da rede nos Estados Unidos
e na Ásia. O tema do encontro: sustenta-
bilidade. Diante de uma platéia forma-
da por empresários, representantes do
governo chinês, acadêmicos, fornece-
dores vindos de outros cantos do mun-
do e ativistas de dezenas de ONGs, os
executivos do Wal-Mart anunciaram
uma nota de corte para as companhias
que operam no país. "Todas as fábri-
cas que fornecem produtos para nós
deverão atender ou ir além das leis e
regulamentações sociais e ambientais",
afirmou Scott. "Não se trata de algo op-
cional. Acredito firmemente que uma
empresa que trapaceia na carga horária
e na idade de sua força de trabalho, que
joga lixo e químicos nos rios, que não
paga impostos e não honra seus contra-
tos irá, em algum momento, trapacear
na qualidade de seus produtos. E isso
é o mesmo que trair os consumidores.
Não vamos tolerar isso no Wal-Mart."

NOVAS PRÁTICAS
SEGUNDO SCOTT, OS FORNECE-
dores terão o apoio da própria rede e
de ONGs parceiras para se adaptar às
novas regras. Os que não as atenderem
após um determinado período terão
seus contratos cancelados. Assim como
estabeleceu metas claras para a própria
operação, a empresa também criou in-
dicadores e prazos para as companhias
chinesas. Um dos principais objetivos
é mapear a cadeia de suprimentos no
país. Até o final de 2009, por exem-
plo, fornecedores diretos e de marcas
próprias deverão informar o nome e a



localização das fábricas das quais com-
pram matérias-primas. "Se a sua com-
panhia vende tênis para o Wal-Mart,
nossa expectativa será que você saiba
- e nos informe - não só onde esse tênis
é costurado, mas quais empresas sub-
contratadas estão ligadas à sua fabrica-
ção", disse Mike Duke, vice-presidente
da divisão internacional do Wal-Mart,
aos fornecedores. "Se houver algum
problema na fabricação, esperamos
que você tenha as respostas e se respon-
sabilize até a raiz da questão." Além de
auditar as próprias fábricas, as empre-
sas serão submetidas aos auditores do
Wal-Mart e a outros, independentes.

Nos corredores do evento, após o
anúncio sobre as novas exigências so-
cioambientais, executivos do Wal-Mart
comentavam que a notícia havia sido

recebida com entusiasmo. Alguns em-
presários, porém, falavam em apreen-
são. "Muitas empresas chinesas terão
de fazer grandes ajustes para colocar
a sustentabilidade em sua estratégia",
afirmou Mark Ye, CEO da EA Interna-
tional, fabricante de embalagens ameri-
cana que possui três fábricas na China
e busca alternativas ao PVC. "O desafio
é gigantesco." A preocupação central
era o impacto que as novas exigências
terão sobre a competitividade das com-
panhias. Desde o início deste ano, mui-
tas vêm sofrendo - algumas a ponto de
fechar as portas ou deixar o país - para
se ajustar à nova legislação trabalhista
chinesa, que estabeleceu garantias iné-
ditas para os trabalhadores. A adoção
de novas práticas sociais e ambientais é
vista por muitos como mais uma forma
de aumentar o custo de se produzir na
China - especialmente num momen-
to em que o mundo questiona como
a crise financeira afetará a economia
do país. Scott não deixou de abordar o
tema. "Alguns, mesmo dentro do Wal-
Mart, devem estar se perguntando: ser
uma empresa ambiental e socialmente
responsável deve ser uma prioridade
neste momento da economia global?
O Wal-Mart deveria gastar dinheiro
para fazer este encontro e trazer gente
do mundo todo para a China? Vocês po-

ENCONTRO EMPEQUIM_O Wal-Mart reuniu, num

hotel de luxo em Pequim, cerca de mil fornecedores chine-

ses, que ouviram o CEO Lee Scott e a atriz e ambientalis-

ta Cameron Diaz, entre outros palestrantes convidados

dem ter absoluta certeza que sim", afir-
mou. "A economia global vai se recu-
perar. Talvez não na semana que vem,
no mês que vem ou no ano que vem,
mas vai se recuperar. Já os desafios
ambientais e sociais que enfrentamos
permanecerão conosco por décadas."

APOIO OFICIAL
UM DOS ASPECTOS MARCANTES
do encontro promovido pelo Wal-Mart
na China foi o fato de não ter sido uma
iniciativa só da companhia. A reunião
foi realizada em parceria com o gover-
no chinês. "O crescimento econômico
e a industrialização criaram grandes
problemas para nosso país, entre eles a
poluição", disse Zhang Laiwu, vice-mi-
nistro de Ciência e Tecnologia. "Temos
uma enorme população e recursos natu-
rais limitados. A redução no consumo de
energia e na emissão de gases é central."

A China tem uma população de 1,3 bi-
lhão de pessoas e 16 das 20 cidades mais
poluídas do mundo. Este ano, o governo
central reconheceu que a emissão de ga-
ses poluentes já é tão grande quanto à dos
Estados Unidos. As estimativas sobre os
custos da degradação ambiental variam,
mas algumas organizações dizem que a
conta pode chegar a 10% do PIB. Recen-
temente, Pequim anunciou um plano
para reduzir o consumo de energia em
até 20% e a emissão de poluentes em 10%
até 2010. "O trabalho conjunto entre go-
verno, empresas e sociedade é essencial
para combater a mudança climática",
afirmou o economista inglês Nicholas



Em 2OO5, o senhor estabeleceu metas ambientais ambi-
ciosas para o Wal-Mart. Quão distante a companhia está
de atingi-las? Ainda estamos no começo. Já celebramos
alguns sucessos, adquirimos conhecimento, temos mais
pessoas entusiasmadas mundo afora. Mas no que diz res-
peito, por exemplo, à meta de "lixo zero", ainda não chega-
mos lá. Estamos trabalhando em algumas lojas nos Esta-
dos Unidos e no Reino Unido para chegar a essa meta, mas

o caminho é longo. Pelo tamanho da companhia, conseguimos fazer várias coisas ao
mesmo tempo. Passamos a usar energia solar na Califórnia, no Havaí, assinamos um
acordo de energia eólica, estamos trocando os veículos da frota. Mas o caminho é longo.

O senhor acredita que o mundo alcançará a sustentabilidade sem que
os padrões de consumo mudem? Esta é a pergunta mais difícil. Para che-
gar à real sustentabilidade teremos de mudar, como sociedade? Teremos
de mudar o jeito de comprar e como vivemos? É possível que sim. Por
isso o que estamos fazendo na China é tão importante. Quando as pesso-
as abraçarem mais e mais a sustentabilidade, elas não vão se interessar
em comprar uma torradeira de US$ 4 que durará um ano. Vão pensar
no ciclo de vida do produto e no quanto ele custa ao longo de sua vida
útil. Mas acredito que seria um erro exigir que, de uma hora para outra,
pessoas que ganham o suficiente para se manter tenham de pagar mais
por causa da sustentabilidade. Há quem seja crítico em relação à nossa
abordagem, mas o que estamos tentando fazer é conduzir esse processo
de maneira que as pessoas mais pobres não tenham de sacrificar sua as-
piração de viver uma vida mais confortável e de prover suas famílias. Ao
nos concentrar em coisas como aumentar a eficiência, reduzir a quanti-
dade de resíduos e o consumo de energia, por exemplo, podemos melho-
rar os padrões ambientais e de responsabilidade social sem sacrificar
os mais pobres. Nosso processo, apesar de não ser sofisticado nem gla-
mouroso, e de não salvar o mundo, faz alguma diferença, nesse sentido.

E a China, nesse contexto? Não acredito que as empresas chinesas
vão perder lucratividade ou competitividade ao se preocupar com a
sustentabilidade. Isso não vai acontecer. O que propomos é uma par-
ceria. Vamos inovar juntos e criar novos processos e novos produtos.
O mundo quer produtos feitos na China. E a expectativa de como são
feitos e do desempenho que têm está evoluindo e mudando. Tenta-
mos nos antecipar a isso, para que não chegue o dia em que a China
acordará de repente e perceberá que não é mais importante para os
consumidores. Queremos fazer negócios com empresas que se preocu-
pam com o consumidor. Haverá companhias que hoje subcontratam
- fábricas das quais nunca deveríamos ter comprado - que vão sofrer?
Sim. Mas você sente pena de empresas que trapaceiam, não pagam im-
postos, contratam menores de idade ou adicionam químicos ilegais
aos seus produtos? Eu não sinto. E não quero fazer negócios com elas.

INFLUENCIAR OS MÉTODOS DE
produção das empresas na China
é um enorme desafio para o Wal-
Mart, que vem colecionando resul-
tados positivos em sua estratégia
de sustentabilidade, e hoje cria pro-
jetos socioambientais em parceria
com fornecedores de vários países.
Estima-se que as fábricas chine-
sas consumam 30% mais energia e
20% mais água que a média global.

Na última consulta do Carbon Dis-
closure Project - iniciativa que busca au-
mentar a transparência sobre a emissão
de gases do efeito estufa do setor privado
-, apenas 5% das companhias chinesas
contatadas responderam ao questioná-
rio sobre suas emissões (ante, por exem-
plo, 83% no Brasil). "O governo chinês
vem criando políticas voltadas para o
desenvolvimento sustentável, mas as
regras e punições para as empresas ain-
da não são tão rígidas", afirma Ma Jun,
diretor do Institüte of Public & Environ-
mental Affairs (IPÊ), uma ONG chinesa.
"Por isso, muitas companhias ainda não
atingiram padrões mínimos de segu-
rança ou de cuidados ambientais." O IPE
trabalha num banco de dados sobre a
poluição gerada por empresas. Quando
começou o levantamento, há dois anos,
havia 2,5 mil casos de violação. Hoje são
33 mil. As companhias só têm o nome
removido da lista, divulgada na inter-
net, quando há evidências de melhora.
Uma pesquisa divulgada pela agên-
cia WPP indicou que a população está
atenta: 31% dos chineses consideram
a questão ambiental prioridade para
a economia, ante 17% dos americanos.

"O anúncio da nova política do Wal-
Mart na China é um marco no contexto
da responsabilidade corporativa", afir-

Stern, autor do relatório que mede o im-
pacto do aquecimento global na economia
mundial, durante uma reunião em São
Paulo, em novembro. Segundo Stern, a
parceria do Wal-Mart com o governo chi-
nês é um exemplo do que pode ser feito.



ma Jib Ellison, fundador da Blu Skye,
consultoria americana que ajudou a
mapear o impacto socioambiental do
varejista. "A companhia está assumin-
do uma posição de liderança que pode
ter uma influência verdadeira na ma-
neira como as fábricas operam. É a coi-
sa mais inteligente a fazer." Para trans-
formar sua cadeia de suprimentos, com
cerca de 20 mil fornecedores no país, a
rede deverá se valer de sua reconhecida
cultura de execução. O trabalho ficará
a cargo das equipes locais. As audito-
rias vão avaliar itens como condições
de trabalho, emissão de poluentes, uso
de substâncias tóxicas e disposição de
resíduos. "O que estamos fazendo na
China não é um movimento pontual",
diz Matt Kistler, executivo responsável
pela estratégia global de sustentabi-
lidade do Wal-Mart. "Trata-se de um
compromisso global que, nos próximos
três anos, será levado a outros países
onde operamos." Para dar o exemplo,
a empresa também deverá tornar seus
supermercados na China mais ambien-
talmente corretos e inaugurou uma
loja-modelo, no norte de Pequim. Ela
tem iluminação LED e sistemas que
geram 23% de economia de energia.

"O Wal-Mart é um gigante do vare-
jo e a China, uma gigante da economia",
disse no encontro Elizabeth Economy,
diretora para estudos sobre a Ásia do
Conselho de Relações Internacionais
e estudiosa do impacto da mudança
climática na China. "Pela primeira vez
na sua história, o país tem a chance de
se tornar líder em sustentabilidade.
As mesmas empresas que ajudaram o
país a se transformar numa potência
poderão atuar nessa trasformação."
Num país complexo como a China,
nem mesmo os mais otimistas arris-
cariam dizer se a visão da especialista
se concretizará. Mesmo assim, os exe-
cutivos de Bentonville estão no jogo.
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