
Wal-Mart Brasil dá Início a programa do embalagens sustentáveis para marcas próprias

Pacotes de boas idéias
chegam às prateleiras
POR OSVALDO SOARES

m pacote de cereais pode
conter não apenas uma boa
sugestão para o café da ma-
nhã, como também uma

idéia para reduzir o consumo de recur-
sos naturais e a agressão ao meio am-
biente. É dentro dessa linha que o Wal-
Mart Brasil iniciou um processo de mu-
danças em embalagens de produtos de
marca própria. As modificações incluem
desde o uso de papel proveniente de flo-
restas certificadas, o que garante que a
exploração da madeira é feita de manei-
ra planejada e sustentável, à diminuição
do tamanho dos itens, sem perda de
conteúdo, gerando, além de economia
de material, redução do lixo produzido e
do uso de combustível no transporte (é
preciso fazer menos viagens para carre-
gar o mesmo número de mercadorias).

A origem da iniciativa foi a l - Feira
de Produtos Orgânicos e Embalagens,
realizada pelo Wal-Mart em São Paulo
capital, em novembro de 2006. Ali, a
empresa ficou conhecendo o certifica-
do do Forest Stewardship Council
(FSC)—ou Conselho de Manejo Flores-
tal. Em julho do ano passado, a rede de
supermercados lançou seu primeiro
produto de marca própria com o selo
do FSC: o Corn Flakes da Great Value.

O lançamento se encaixa num progra-
ma de embalagens sustentáveis. Uma
das metas para este ano, por exemplo, é
de que todo novo produto de marca
própria embalado em papelão tenha o
certificado do FSC. Foco do programa,
as mercadorias da casa respondem, em
média, por 6% do total vendido nas gôn-
dolas das 319 lojas que a rede tem em 17
estados brasileiros. São 30 marcas de ar-
tigos como cereais, achocolatados, bis-
coitos, xampu, água sanitária, amacian-
te para roupa e comida para cachorro.

Rita Oliveira Aguiar, gerente de Pró-
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dutos e Embalagens Sustentáveis do
Wal-Mart Brasil, área criada em maio
do ano passado, explica por que a em-
presa decidiu fazer o trabalho com os
itens das marcas próprias.

—A nossa idéia é liderar pelo exem-
plo. Eu preciso me adequar primeiro
para depois exigir que outros fornece-
dores façam o mesmo — diz ela. — Te-
nho feito reuniões com os fornecedo-
res dos produtos de marcas próprias.
Temos procurado influenciá-los para
que busquem alternativas menos im-
pactantes ao ambiente.

No total, segundo Rita, 10% do sorti-
mento de marca própria já sofreu algu-
ma alteração. Em janeiro passado, o co-
tonete Equate também ganhou o selo do
FSC. Outros produtos tiveram a emba-
lagem reduzida. Foi o caso, entre outros,
da água mineral sem gás, de cinco litros,
das marcas Nacional, Big e Mercadora-
ma. Cada garrafa perdeu oito gramas de
plástico, o que resultou numa diminui-
ção de 39,94 quilos de PET por carreta.
Num ano, a economia é de 27.614 gar-
rafas plásticas. Refrigerantes das mes-
mas marcas também sofreram processo

Mais de 200
produtos
certificados

Ana Yang, secretária
executiva do Conselho
Brasileiro de Manejo Florestal
(FSC Brasil), representante no
país do FSC internacional, diz
que o interesse pela
certificação tem aumentado. Ela
conta que o primeiro
certificado saiu em 1995 (para
uma floresta da Duratex). Hoje,
já são cerca de cinco milhões
de hectares de áreas florestais,
entre replantadas e naturais,
com o aval do FSC. No caso de
produtos, são mais de 200,
numa estimativa conservadora
— ainda está sendo preparado
um banco de dados online,
para ser lançado no Brasil, com
os artigos que receberam o
selo. Ela cita, por exemplo,
embalagens da linha Chronos,
da Natura, e caixinhas da China
in Box Já as gráficas que usam
papel certificado são 15.

— Esse tipo de produto
(certificado) depende muito
da demanda do comprador
— diz Ana. — Uma vez que
uma gráfica está certificada,
por exemplo, um monte de
outros produtos pode sair.

parecido. Houve diminuição ainda de
pacotes de biscoitos integrais e de bifi-
nhos para cachorro (da Ol'Roy).

Rita diz que as mudanças não são im-
postas. Mas isso poderá mudar:

—A partir de determinado momento,
isso será mandatório, não só para o Wal-
Mart, mas para o mercado em geral. À
medida que o cliente se torna mais
consciente em relação à questão da sus-
tentabilidade, a gente tem que mudar.
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