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Presente no Brasil desde 1995, nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Minas Gerais, a rede americana Wal-Mart tem como uma de suas prioridades investir 
em responsabilidade social. Grande parte dos projetos tem como principal objetivo 
melhorar a qualidade de vida das comunidades próximas às lojas da empresa, que 
prefere não divulgar o investimento que faz na área. 
 
A mais nova iniciativa do Wal-Mart tendo como foco a responsabilidade social é o 
engajamento na campanha Mundo Melhor, em parceria com a Johnson & Johnson, 
Faber Castell, Nestlé e Estrela. O projeto, que tem como público-alvo as crianças, 
deverá ter a duração de um ano. Durante o período, 2% das vendas dos produtos das 
empresas parceiras nas lojas Wal-Mart serão revertidas em brinquedos, material 
escolar, alimentos e produtos de higiene pessoal, que serão doados a instituições de 
caridade. 
 
- As empresas participantes já investem há muito tempo na área de responsabilidade 
social. Mas é a primeira vez que indústria, comércio e serviços se unem para 
implementar o bem-estar na comunidade - comemora Aprígio Rello Júnior, diretor de 
assuntos corporativos e Recursos Humanos da Wal-Mart Brasil. 
 
A rede, que conta com 23 unidades no Brasil, também desenvolve há quatro anos 
parceria com o Programa Mesa São Paulo, criado em outubro de 1994 com objetivo de 
contribuir para que parcelas carentes da comunidade tenham acesso à alimentação 
adequada. O projeto atende cerca de 376 instituições sociais, com um público de, 
aproximadamente, 56 mil pessoas. O Wal-Mart Supercenter localizado no Pacaembu, 
já doou este ano aproximadamente 7,765 quilos de alimentos. 
 
A empresa apóia ainda a Olimpíadas Especiais, organização mundial sem fins lucrativos 
que visa melhorar a vida das pessoas portadoras de deficiência mental por meio da 
prática esportiva. O Wal-Mart Brasil está engajado na parceria com a entidade, 
colaborando na captação de fundos e divulgação do programa por meio de campanhas 
e eventos dentro de suas lojas. 
 
Em parceria com a Fundação Abrinq, a companhia participa de iniciativas como a 
campanha social Dia Wal-Mart pela Criança, realizada pela rede no dia 15 de dezembro 
do ano passado. O evento arrecadou R$ 101.754,82, resultado de uma porcentagem 
das vendas das lojas Wal-Mart Supercenter, Wal-Mart Todo Dia e do clube de compras 
Sam's Club. 
 
A verba arrecadada foi investida no Programa Nossas Crianças da Abrinq, que visa 
favorecer o acesso e a permanência de crianças e adolescentes em programas sócio-
educacionais e de proteção de qualidade. Os recursos foram destinados à ampliação de 
vagas em creches, abrigos, centros educacionais e profissionalizantes. 
 
Além do desenvolvimento de programas específicos - como a campanha social Invista 
na Seleção do Futuro, em parceria com a Fundação Gol de Letra, e a contribuição com 
o Programa Nossas Crianças, da Fundação Abrinq, por meio da venda de sacolas nos 
clubes de compras Sam's Club - cada loja possui sua equipe comunitária, formada por 
um gerente e três funcionários, responsáveis por interagir com a comunidade local 



atendendo às necessidades da região nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e 
terceira idade. 
 
Em novembro de 2002, a rede Wal-Mart Brasil foi reconhecida como Empresa Amiga 
da Criança, recebendo selo da Fundação Abrinq. As três bandeiras da empresa - Wal-
Mart Supercenter, Sam's Club e Wal-Mart Todo Dia - passaram a integrar o programa 
mantido pela entidade. 
 
Ações desenvolvidas no Rio de Janeiro 
 
A loja Wal-Mart Supercenter do Rio de Janeiro incentiva todos os clientes que 
participam de cursos de culinária na loja e outros eventos para que doem um quilo de 
alimentos. No último Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a loja arrecadou 
aproximadamente meia tonelada de alimentos, entregues ao Banco Rio de Alimentos. 
 
Para colaborar com o último Natal das crianças da Cruzada do Menor, a rede investiu 
em campanha que procurava despertar a solidariedade nos consumidores. A empresa 
buscou padrinhos para cada uma das crianças da Casa Emilien Lacay. Para consegui-
los, a loja substituiu as tradicionais bolas por envelopes coloridos, usando-os para 
decorar a árvore de Natal instalada bem na entrada da loja. Mais que enfeitar, cada 
envelope continha o nome de uma criança da entidade, unidade mantida pela Cruzada 
na Cidade de Deus.  
 
Nas duas primeiras semanas da campanha, todas as 148 crianças já haviam sido 
adotadas por consumidores, que incluíram nas suas compras um presente para o 
afilhado. Além disso, a loja contribuiu dando a cada criança uma toalha e um kit de 
higiene durante a festa de Natal da instituição. 
 
O Sam's Club de Niterói aproveitou as festividades de aniversário para também 
enfatizar entre seus sócios os programas de envolvimento comunitário. No mês de 
março, foi desenvolvida a Campanha contra a Fome e o Projeto Vida para o Lixão. Em 
ambos foram arrecadados alimentos. 
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