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Cedendo à intensa pressão de
grupos de bairro e trabalhis-
tas, um empreendedor imobi-
liário acaba de desistir do pla-
no de incluir uma loja Wal-
Mar t numa ga le r ia em
Queens, bloqueando assim o
plano da Wal-Mart de abrir
sua primeira loja na cidade de
Nova York. Aos olhos dos de-
tratores da Wal-Mart, a rede
com sede em Arkansas repre-
senta o pior tipo de explora-
ção econômica: ela paga a
seus 1,2 milhão de emprega-
dos americanos uma média de
apenas US$ 9,68 por hora, dei-
xa a maioria deles sem seguro-
saúde, barra os sindicatos,
tem um histórico irregular de
respeito às leis trabalhistas e
transforma ruas importantes
em cidades fantasmas, sugan-
do o mercado dos pequenos
varejistas.

Mas a Wal-Mart não esta-
ria, na verdade, sendo punida
por nossos pecados? Afinal, o
fundador da Wal-Mart, Sam
Walton, e seus sucessores não
criaram a maior varejista do
mundo pondo uma arma em
nossas cabeças e nos forçan-
do a comprar lá. Em vez dis-
so, a Wal-Mart atraiu fregue-
ses com preços baixos.

“Esperamos que nossos for-
necedores expulsem os custos
da rede de fornecimento”, dis-
se uma porta-voz da Wal-
Mart. “É bom para nós e bom
para eles.” A Wal-Mart pode
ter aperfeiçoado essa técnica,
mas hoje é possível encontrá-
la em quase todo lugar. As
corporações estão numa com-
petição feroz para ganhar e
manter consumidores e, por-
tanto, repassam o grosso de
seus cortes de gastos para
eles, na forma de preços bai-
xos. Produtos são feitos na
China a uma fração do custo
de sua fabricação nos Estados
Unidos e os consumidores
americanos obtêm ótimas pe-
chinchas. O trabalho de opera-
ção interna, ao lado da progra-
mação de computador e do
processamento de dados, é
“exportado” para a Índia, e as-
sim nossos dólares vão ainda
mais longe.

Enquanto isso, muitos de
nós pressionam as compa-
nhias para que nos dêem bar-
ganhas ainda melhores. Nave-
go pela internet para encon-
trar o preço mais baixo de pas-
sagens aéreas, livros, merca-
dorias de praticamente todos
os lugares, com um clique do
mouse. Vocês não? O fato é
que a economia de hoje nos
oferece uma barganha faustia-
na: ela pode dar descontos
aos consumidores basicamen-
te porque explora trabalhado-
res e comunidades.

Podemos culpar as grandes
corporações, mas estamos
principalmente fazendo esta
barganha com nós mesmos.

Quanto mais fácil é para nós
obter bons negócios, mais for-
te é a pressão sobre salários e
benefícios. No ano passado,
os salários reais dos trabalha-
dores americanos que rece-
bem por hora – que represen-
tam cerca de 80% da força de
trabalho do país – baixaram
pela primeira vez em mais de
uma década; os benefícios de
saúde e aposentadoria dos tra-
balhadores que recebem por
hora estão em queda livre.
Quanto mais fácil é para nós
encontrar serviços profissio-
nais melhores, mais os profis-
sionais têm de se esforçar pa-
ra atrair e manter clientes.
Quanto maior é a eficiência
com que podemos encomen-
dar produtos de qualquer lu-
gar do planeta, mais pressão
colocamos sobre nossas pró-
prias comunidades.

CIDADÃO X CONSUMIDOR
Mas vocês e eu não somos
apenas consumidores. Somos
também trabalhadores e cida-
dãos. Como atingir o equilí-

brio correto? Alegar que as
pessoas não deveriam ter aces-
so à Wal-Mart, a passagens aé-
reas baratas, a serviços da Ín-
dia ou a compras na internet
porque isto reduz de algum
modo sua qualidade de vida é
tolice paternalista. Ninguém
pode julgar melhor o que as
pessoas querem do que elas
mesmas.

O problema é que as esco-
lhas que fazemos no mercado
não refletem totalmente nos-
sos valores como trabalhado-
res ou como cidadãos. Eu não
queria que a livraria de nossa
comunidade em Cambridge,
Massachusetts, fechasse (o
que ocorreu no outono passa-
do), mas continuei compran-
do montes de livros da Ama-
zon.com. Além disso, pode-
mos não enxergar o negócio
mais amplo quando nosso pró-
prio trabalho ou nossa própria
comunidade não estão direta-
mente em jogo. Não gosto do
que está acontecendo com os
trabalhadores das companhias
aéreas, mas ainda tento encon-

trar a passagem mais barata
que conseguir.

A única maneira de nossa
parte trabalhadora ou cidadã
superar nossa parte consumi-
dora é por meio de leis e regu-
lamentações que tornem nos-
sas compras uma escolha so-
cial, além de pessoal. A exi-
gência de que as companhias
com mais de 50 empregados

ofereçam a eles seguro-saúde
acessível, por exemplo, pode-
ria aumentar levemente o pre-
ço de seus produtos e servi-
ços. Minha parte consumido-
ra não gostaria muito disso,
mas minha parte trabalhadora
acha que é um preço justo a
pagar. O mesmo vale para um
aumento do salário mínimo
ou uma mudança nas leis tra-

balhistas para tornar mais fá-
cil para os empregadores se
organizarem e negociarem ter-
mos melhores.

Eu não iria tão longe a pon-
to de regulamentar novamente
o setor das companhias aéreas
ou impedir o comércio livre
com a China e a Índia – isto
me custaria muito caro enquan-
to consumidor –, mas gostaria
que o governo oferecesse segu-
ro sobre o salário para aliviar
o sofrimento de perdas repenti-
nas de pagamento. E apoiaria
padrões trabalhistas que tor-
nassem os acordos comerciais
um pouco mais justos.

Estas provisões poderiam
acabar me custando algum di-
nheiro, mas minha parte cida-
dã acha que elas valem o pre-
ço. Vocês poderiam pensar di-
ferente, mas, como uma na-
ção, não estamos sequer tendo
esse tipo de discussão. Em vez
disso, nossos debates sobre
mudança econômica ocorrem
entre dois campos em guerra:
os que querem os melhores ne-
gócios para o consumidor e os

que querem preservar empre-
gos e comunidades. Em vez de
encontrar maneiras de ameni-
zar os golpes, indenizar os per-
dedores ou diminuir o passo
da mudança – para que nossa
parte consumidora possa des-
frutar de preços mais baixos e
produtos melhores sem causar
danos demais em nossa parte
trabalhadora e cidadã –, va-
mos ao campo de batalha.

Não sei se a Wal-Mart con-
seguirá um dia chegar a Nova
York. Sei que os nova-iorqui-
nos, como a maioria dos ou-
tros americanos, querem as
grandes pechinchas que po-
dem ser obtidas numa econo-
mia hi-tech em rápida globali-
zação. Mas os preços nas eti-
quetas não refletem os preços
totais que temos de pagar co-
mo trabalhadores e cidadãos.
Um debate público sensato dis-
cutiria como tornar esse preço
total o mais baixo possível.●
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Nossos pecados podem estar punindo a Wal-Mart
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