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O Walmart é um colosso. É a terceira maior empresa do mundo, com receitas de US$ 405 
bilhões apenas 25 países têm um PIB superior, segundo ranking do Banco Mundial/2007. É 
também o maior empregador do planeta, com mais de 2 milhões de empregados. A cada 
semana, suas lojas espalhadas por 15 países recebem 200 milhões de visitas de clientes. Nos 
EUA, responde por 8% de todas as vendas do varejo. 
 
Mas desde sua fundação, e principalmente a partir da década de 90, o Walmart esteve na mira 
de tiro dos mais diversos públicos, como empregados, sindicalistas, feministas, gays, ativistas 
de direitos humanos, ambientalistas, juizes, políticos e governos. 
 
O grupo sempre esteve nas primeiras posições no ranking das empresas mais admiradas das 
Américas segundo a Fortune, que ouve apenas executivos, diretores e analistas externos, que 
tendem a aplaudir a gestão e performance financeira e econômica. Mas nunca conseguiu uma 
boa colocação que fizesse jus ao seu gigantismo no ranking do Harris Institute, que avalia a 
reputação das 60 empresas mais visíveis dos EUA ouvindo a população americana por 
telefone. Em 2008, ficou na 36ª colocação. 
 
O Walmart germinou numa região caipira (Oklahoma oriental, Norte do Arkansas e Sul do 
Missouri), de população predominantemente pobre, deserdada do New Deal, em plena 
decadência e com alto desemprego. Não foi difícil para Sam Walton conquistar a simpatia e 
fidelidade dessa gente, oferecendo-lhes emprego, salário, resgate da autoestima e apologia 
dos valores tradicionais. O inferno astral para a reputação do Walmart começou quando a rede 
entrou nos grandes centros e defrontou-se com os intricados relacionamentos com públicos 
estratégicos que não se contentam apenas em economizar alguns cents em latas de pepinos 
ou tortas de maçã nos hipercentros. 
 
Mas o Walmart, parece, achou a saída para lustrar sua reputação. Com a mesma obsessão 
com que corta custos, arregaça as mangas para melhorar o relacionamento com diversos 
públicos. Mais do que isso, trabalha para ser um líder em sustentabilidade. Por seu gigantismo, 
poder de barganha junto aos fornecedores e influência sobre os consumidores, a corporação 
pode fazer a diferença nos países em que atua. Suas iniciativas de ecoeficiência já trazem mais 
impacto positivo ao planeta que muitas ações governamentais, no sentido de economizar 
energia, barris de petróleo e reduzir o corte de árvores, o desperdício e o lixo. 
 
Para se ter uma idéia de seu poder de fogo, o Walmart é o maior consumidor privado de 
energia dos Estados Unidos. Seus panos para reduzir desperdícios e economizar recursos 
naturais começam a influenciar o comportamento de milhões e milhões de funcionários, 
clientes e fornecedores. O grupo já é o maior revendedor de leite orgânico e o maior 
comprador de algodão orgânico do Planeta, contribuindo para a diminuição do uso de 
pesticidas químicos e fertilizantes sintéticos. Com seus "pactos de sustentabilidade", que 
envolvem fornecedores, clientes e governos, o Walmart achou a salvação para sua reputação. 
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