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A Wal-Mart, maior grupo vare-
jista dos Estados Unidos, está en-
frentando um novo desafio polí-
tico, depois que a assembléia le-
gislativa do Estado de Maryland
se movimentou ontem para
aprovar uma lei que exigirá que a
companhia aumente significati-
vamente o tamanho de cobertu-
ra dos planos de saúde que con-
cede aos seus funcionários.

A lei, que se aprovada exigirá a
sanção de Robert Ehrlich, o go-
vernador Republicano de Mary-
land, reflete as contínuas pres-
sões que a Wal-Mart vem sofren-
do em relação à cobertura de
saúde que fornece aos seus mais
de l milhão de funcionários.

A companhia é acusada de so-
brecarregar o sistema estatal de
seguros-saúde Medicaid com
seus empregados não-segurados
e de baixos salários que traba-
lham meio-período.

A lei de Maryland vai exigir que
qualquer empregador privado
com mais de 10.000 funcionários
garantam que suas contribuições
aos planos de saúde de seus fun-
cionários sejam equivalentes a pe-
lo menos 8% da folha de pagamen-

to, ou que elas façam pagamentos
compensatórios ao estado.

Uma proposta similar foi rejei-
tada por pouca margem na Cali-
fórnia em novembro.

O projeto de lei de Maryland
está sendo apoiado por uma
aliança lobista improvável de
grupos locais: o sindicato United
Food and Commercial Workers
International e a Giant Foods, a
maior rede de supermercados do
estado, que é controlada pelo
grupo holandês Ahold.

Acredita-se que a Giant e a
Wal-Mart são as únicas empresas
privadas de Maryland com mais
de 10.000 funcionários.

Segundo a Maryland Citizens'
Health Initiative, que fez pressão
pela aprovação da lei, a Wal-
Mart gasta apenas 3,5% de sua
folha de pagamento em cuida-
dos com a saúde de mais de
15.000 funcionários em Mary-
land. A Giant, com 18.000 fun-
cionários sindicalizados no esta-
do, diz que seus custos com saú-
de são equivalentes a cerca de
20% da folha de pagamentos.

A Wal-Mart diz que banca se-
guros-saúde para cerca de 56% de
seus funcionários através de seu
plano médico, e que 86% de seus
funcionários possuem algum ti-
po de seguro-saúde. O grupo va-

rejista é o maior empregador pri-
vado do país.

O presidente do departamen-
to de desenvolvimento empresa-
rial e econômico do governo de
Maryland se opõe à lei, classifi-
cando-a de ruim para os negó-
cios, além de sugerir que ela está
sendo usada pela Giant para im-
pedir a competição.

Se o governador Ehrlich vetar a
lei, seus defensores acreditam
que teriam votos suficientes na
assembléia estadual para contor-
nar sua oposição.

Um veto também poderia se
mostrar politicamente custoso
para Ehrlich, o primeiro gover-
nador Republicano de Maryland
em mais de 30 anos. O estado,
tradicionalmente de inclinações
democratas, inclui a cidade de
Baltimore e os subúrbios ao nor-
te da capital americana
Washington.

Ontem, a Wal-Mart levou jor-
nalistas à sua sede no Estado do
Arkansas, no primeiro evento de
mídia já realizado por ela, segun-
do informou a agência Reuters.

A companhia fez sigilo sobre a
mensagem que pretende passar
no evento de dois dias, mas os pa-
lestrantes incluem Lee Scott, seu
principal executivo, e Tom
Schoewe, diretor financeiro.
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