
Visão, missão e estratégia
Johnson & Johnson implanta conceitos de sustentabilidade
no desenvolvimento e uso de embalagem de forma global,
transformando a cadeia de fornecimento

P
lanejar uma estratégia de negócios fo-

cada na sustentabilidade, e mais do

que isso, traduzir essa estratégia em

ações sistêmicas, e não esporádicas e

isoladas, estão na prática da Johnson & John-

son, através de suas subsidiárias pelo mundo,

gerando inovações que colocam a empresa na

linha de frente entre as empresas sustentáveis.
Renato Wakimoto, diretor regional de

embalagem, lidera o projeto da Johnson &
Jonhson na América Latina para implemen-
tar iniciativas, que fazem parte de uma rees-
truturação global, na área de embalagem. O
trabalho desenvolvido pela empresa tem por
base um documento de uma página escrito
em 1943, por Robert Wood Johnson, 'Our
Credo', que antecipava de forma visionária
os valores de uma empresa com vistas ao fu-
turo, mais de 60 nos atrás, sublinhando
suas responsabilidades em relação aos seus
consumidores, empregados, comunidade,
meio ambiente e acionistas. A visão susten-
tável da J&J foi tema da palestra proferida
por Wakimoto no Café da Manhã, promo-
vido pela Abief - Associação Brasileira de
Embalagens Flexíveis.

Através de sua visão e missão, a J&J ex-
plicita e mantém seu compromisso voltado

90% do total
de caixas de
Band-Aid são
provenientes
de fornecedores
do Brasil
que passaram
a utilizar
cartão 100%
certificado
pela FSC.

para o desenvolvimento de embalagens sus-
tentáveis, de excepcional qualidade, que en-
cantem e excedam as expectativas das pes-
soas, através do emprego de inovações sig-
nificativas em relação aos aspectos funcio-
nais , estéticos e de custo, capazes de
aumentar os resultados dos negócios da em-
presa. Para isso, sua estratégia está focada
na padronização global do processo de em-
balagem e na sustentatibilidade ambiental,
visando criar uma vantagem competitiva
para o consumidor e acionistas.

Segundo Wakimoto, a América Latina e
o Brasil são regiões em que as práticas de
sustentabilidade estão em processo adianta-
do. "São regiões com capacidade para criar
soluções factíveis que não necessitam de al-
ta tecnologia, e não se encontram fora do
Brasil, como o PET reciclado, no qual a
região é líder", afirma Wakimoto.

Passando da teoria para a prática, a em-
presa introduziu o conceito de sustentabili-
dade no desenvolvimento de uma embala-
gem através de ações em três frentes.

Na questão da responsabilidade social foi
focado o uso uso de agentes reciclares certifi-
cados; emprego de recursos locais para a pro-
dução das embalagens para ajudar a manter
os negócios na comunidade e assim, minimi-
zar a migração; a introdução de selos de certi-
ficação, corno Selos verdes e Comércio Justo.

No aspecto da viabilidade econômica, fo-
ram adotados o desenvolvimento de resinas
com custos menores ou materiais alternati-
vos; a criação de inovações para potenciali-
zar as vendas; o reforço da estratégia "De-
sign to Cost" e foco na melhoria do proces-
so de desenvolvimento da embalagem; e o
apoio a projetos de redução de custo.

O meio ambiente teve o reforço dos con-
ceitos reduzir, reciclar e reutilizar, como re-
quisito aos novos desenvolvimentos de em-
balagem; a introdução do conceito de LCA
(Life Cycle Assesment) para avaliar os im-
pactos ambientais causados pelas embala-
gens; a utilização de material que reduza o
impacto ambiental.

A linha Johnson's Soothing Naturais passa a utilizar
frascos com 30% de PíAD pós-consumo (PCR),
economizando 5,5 toneladas de plástico virgem.

Iniciativas globais

AJ&J implantou planos de ação globais rela-
cionados à sustentabilidade. Por exemplo,

em sua linha de tratamento de pele Aveeno,
utiliza 25% de PEAD - polietileno de alta
densidade PCR - Post Consumer Recycled (re-
ciclado pós-consumo); os cartuchos contêm
35% de PCR; os sleeves e termoformados são
feitos de 100% de PET reciclado.

Outro exemplo: atualmente 90% do total
das embalagens de Band-Aid no mundo são
provenientes do Brasil. Nos últimos 12 me-
ses, os fornecedores de cartuchos brasileiros
migraram do cartão não-certificado para o
cartão 100% certificado pela FSC - Forest
Stewardship Council.

A embalagem do sabonete líquido Neutroge-
na mudou do PVC para o PET. Segundo Wa-
kimoto, o objetivo da empresa é substituir to-
das as embalagens de PVC de seu portfólio,
ainda em 2007. A empresa adotou a posição de
deixar de usar qualquer tipo de produto ou
material que suscite discussões. Nisso se inclui
o plástico oxibiodegradável.

Outro exemplo: a embalagem da linha
infantil Johnson^s Soothing Naturais passa-
rá a utilizar 30% de PEAD PCR em seus
frascos este ano, economizando 5,5 tonela-
das de resina virgem.

Entre os lançamentos futuros está o uso de
cartuchos para a linha Neutrogena feitos 100%
em uma fábrica que utiliza energia hidroelétri-
ca ou que sejam produzidos com cartão certifi-
cado. "As empresas serão cobradas por sua
atuação responsável. Há toda uma cadeia de
fornecedores que está se conscientizando da
importância de colocar em prática ações sus-
tentáveis, movidos pelas exigências dos demais
participantes", diz Wakimoto.
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