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Inovar em sustentabilidade é o lema do Walmart para sua operação brasileira 
 
O Walmart é hoje a terceira maior varejista do país, com um faturamento de mais de R$ 17 
bilhões ao ano e 377 lojas. Já é tamanho suficiente para que a rede imponha seu ritmo aos 
fornecedores, principalmente no quesito responsabilidade social. 
 
A empresa lançou em junho deste ano o Pacto pela Sustentabilidade, que foi assinado por 300 
fornecedores dos setores de carne, madeira e soja, com uma série de compromissos em 
relação a temas como desenvolvimento sustentável da Amazônia, redução de embalagens e 
exploração de cadeias produtivas mais sustentáveis. 
 
"Dentro do nosso modelo de negócio, a inovação é importante, mas com a crise é comum as 
pessoas pararem de falar em inovação. Ó Walmart quer inovar dentro do tema da 
sustentabilidade", afirma Héctor Núñez, presidente da rede no Brasil. A inovação da empresa 
está justamente em colocar metas de sustentabilidade que valem para todas as suas bandeiras 
no país: BIG, Hiper Bompreço e Wal-Mart Supercenter, Nacional, Mercadorama e Bompreço, 
Maxxi, Sam's Club e Todo Dia. 
 
O pacto prevê a notificação dos frigoríficos, suspensão de compras de fazendas denunciadas 
pelo Ministério Público do Estado do Pará e exigência das Guias de Trânsito Animal anexadas 
às Notas Fiscais dos frigoríficos. A empresa ainda tem o plano de fazer uma auditoria 
independente para assegurar que os produtos comercializados em suas lojas não são oriundos 
de áreas de devastação de floresta. Aos que consideram as medidas extremas, Núñez diz: 
"Não é para o fornecedor ter medo. É para ter consciência. Não vamos tolerar produtos de 
uma empresa que desmata a Amazônia". O Walmart também fez um pacto com mil 
fornecedores chineses, em relação aos problemas sociais do país. 
 

 
 
Brasil Econômico, São Paulo, 19 out. 2009, Primeiro Caderno, p. 27.  
 


