
Entrevista

esce momento, as benesses do consu-
mo e a saúde do meio ambiente en-
frentam-se em aparente dilema. As
conseqüências mais visíveis de uma so-

ciedade globalmente consumista: a geração de
resíduos, o aumento da emissão de carbono, o
esgotamento dos recursos naturais, não podem
mais ser ignoradas. Os problemas adquiriram
uma proporção tal que, agora, não há mais es-
colha. Mas, isso não significa que não possam
coexistir em equilíbrio no futuro, desde que
mudanças profundas sejam feitas, e quanto
mais rápidas as ações, melhores as chances de
uma vida sustentável para o planeta.

A rede de varejo Wal-Mart deu esse passo à
frente quando o CEO Lee Scott resolveu dar uma
guinada, colocando em prática um amplo progra-
ma de plataformas em defesa do rneio ambiente.

Os números mundiais da rede não deixam
dúvidas de que a transformação estratégica é
mais do que necessária. Hoje, são 7,2 mil lojas,
mais de 1,9 milhão de funcionários e cerca
de 176 milhões de consumidores. No
Brasil, em escala bem menor, já são 314
íojas, em 17 estados com faturamento to-
tal de RS 15 bilhões e 70.000 funcioná-
rios. Até 2012, o objetivo é elevar o núme-
ro de lojas para 800, com um crescimento
de cerca de 100 lojas por ano.

O programa iniciado no Brasil há cerca
de dois anos, pelas marcas próprias da rede,
encontra-se bem encaminhado, conta Rita
Oliveira Aguiar, gerente de produtos e em-
balagens sustentáveis do Wal-Mart, que
conversou com a revista embanews. Ela é
a responsável pela plataforma de produtos e
embalagens, dois universos que caminham
juntos, de um total de 10 plataformas que
o projeto de sustentabilidade do Wal-Mart
no Brasil está trabalhando.

Embanews: Quais são os objetivos da
plataforma de embalagens sustentáveis?

Rita Oliveira: O objetivo da plataforma é bus-
car influenciar nossos parceiros fornecedores
para atingir as metas dos 7 R's de embalagens
em âmbito nacional.

Embanews: De que forma isso está acontecendo?

Rita Oliveira: Iniciamos o trabalho no Brasil há
cerca de dois anos, pelas marcas próprias, área
em que temos a gestão completa do negócio, e já
o estendemos a alguns fornecedores nacionais e
outros globais do Wal-Mart para alavancar essas
iniciativas. Como varejistas, o nosso contato com
os fornecedores de embalagem não é direto, mas
sim, feito através dos nossos fornecedores de pro-
dutos. A indústria de embalagem está normal-
mente dois elos atrás na cadeia; antes dela, há um
distribuidor e um fabricante do produto, por isso
temos feito também um trabalho de aproxima-
ção com o setor de embalagem.

Embanews: Já é possível colher resultados
destas ações?

Ríta Oliveira: De 2007 para cá, conseguimos
contabilizar alguns ganhos na redução de emba-
lagens, através do seu redimensionamento, sem
prejuízos para o produto, a exposição ou o
transporte. Também estamos atuando na esfera
da certificação das embalagens de papel, cartão
e papelão pelo FSC - Forest Stewardship Coun-
cil, de manejo sustentável de florestas. Para ísso
temos uma parceria com o Instituto Imaflora,
que hoje é credenciado pelo FSC International,
para certificar os fabricantes e as gráficas no
Brasil que utilizam papel proveniente de áreas
de reflorestarnento. Outro foco da nossa
plataforma é incentivar a redução de gramatura
das embalagens. Temos um projeto em parceria
com a DuPont que está nos auxiliando no
acompanhando e indicação de tecnologias de
impressão mais limpas ou na utilização de al-
guns materiais alternativos nas embalagens que
conferem a mesma resistência, porém com me-
nores gramaturas.

Embanews: Pode nos contar como é feiro
esse trabalho?

Rita Oliveira: No caso das marcas próprias, te-
mos uma equipe de desenvolvimento de pro-
duto, responsável pela formulação e atributos
do produto, e pelas negociações, e a equipe de
desenvolvimento de embalagem, que até o ano
de 2006 respondia somente pelo design da em-
balagem. Eu fazia o meio de campo entre o
nosso time comercial e de desenvolvimento, o

fornecedor e a agência de design. Com a
importância que o projeto de sustentabili-
dade ganhou para a companhia, a equipe
de embalagem recebeu mais uma atribui-
ção: olhar a questão de sustentabilidade
da embalagem. Vou dar um exemplo. Te-
mos um biscoito petit fout de marca pró-
pria. Normalmente a embalagem desse ti-
po de produto contém uma certa quanti-
dade de ar para garantir sua crocáncia.
Mas, neste caso, o produto representava
menos da metade do conteúdo, e o resto
era ar. No momento da negociação e do
desenvolvimento, a coordenadora de em-
balagem do Wal-Mart na região Sul, desa-
fiou o fornecedor a reduzir a embalagem.
Eles fizeram algumas adaptações em suas
máquinas e conseguiram uma redução de
aproximadamente 14% no volume total
da embalagem. Com isso, reduziram tam-
bém o tamanho da caixa de embarque,
otimizaram o transporte, e obtiveram um
ganho ambiental.
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Embanews: Há outros exemplos de

desenvolvimento de embalagens sustentáveis?

Rita Oliveira: O Wal-Mart foi pioneiro no

Brasil na categoria de marcas próprias a utilizar

embalagens certificadas com o selo FSC para os

seus corn flakes, sendo reconhecido inclusive

pela nossa matriz, como uma boa prática. Há

ainda o projeio da água mineral de marca pró-

pria, com redução na gramatura da garrafa

PET. Saindo um pouco do âmbito das marcas

próprias, o detergente em pó Ariel Ecomax, da

Procter & Gamble, desenvolvido com exclusivi-

dade para o Wal-Mart Brasil, tem uma embala-

gem com volume 10% menor que a embalagem

convencional da categoria {cerca de 1,5 cm me-

nor na altura), acondicionando a mesma quan-

tidade de produto. Além disso, é um produto de

fácil enxágüe, que faz menos espuma com a mes-

ma performance de lavagem, reduzindo o con-

sumo de água em até 30% no enxágüe. Assim

como a P&G, existem muitos outros fornece-

dores que estão buscando soluções sustentáveis.

Embanews: Como está a aceitação dessas

iniciativas pelos fornecedores?

Rita Oliveira: Ainda estamos realizando um

trabalho de conscientização, de orientação,

que é bastante complexo, porque estamos fa-

lando de um universo de mais de 5-000 pro-

dutos de 24 marcas próprias da rede no Brasil.

Ternos nos concentrado em comunicar essas

decisões aos nossos fornecedores, pois são

ações que requerem a sua receptividade, e nem

todos estão predispostos, por uma série de mo-

tivos: muitos teriam que realizar investimentos

para mudanças nos maquinários, nos processos

e sabemos que isso leva tempo. Mas, está bas-

tante claro a esses fornecedores que o Wal-

Mart está trabalhando a sustentabilídade de

forma estratégica e que em determinado mo-

mento, ela não será mais opcional. Os fornece-

dores terão que se adequar e. procurar proces-

sos mais sustentáveis para a produção de seus

produtos e embalagens.

Embanews: Como essas orientações

são repassadas aos fornecedores e monitoradas?

Rita Oliveira: Nos Estados Unidos, existe uma

ferramenta chamada Packaging Score Card, que

possibilita aos fornecedores alimentarem o siste-

ma com diversos tipos de informação, como os

dados das embalagens e de todo o processo de

produção, fazendo uma avaliação do grau de

sustentabilidade de cada produto e categoria,
desde o pedido formalizado até a entrega. Por

exemplo, na entrega de determinado produto, a

ferramenta vai medir a distância a ser percorri-

da, o número de caixas a ser transportado no

veículo, o material da embalagem, suas especifi-

cações, o cálculo da emissão de gases de efeito

estufa, e dá um score finai para o produto. A

idéia é que se consiga comparar fornecedores de

categorias similares e o impacto causado, ajudan-

do as empresas que têm um score mais baixo a se

readequarem e utilizarem processos rnais limpos.
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Embanews: Essa ferramenta sexá

implantada no Brasil?

Rita Oliveira: Sim, existe um projeto que eu es-

tou capitaneando no Brasil, que deve acontecer

ainda em 2008, mas sem data definida. A fer-

ramenta está passando por algumas readequa-
ções nos Estados Unidos, onde começou a fun-

cionar oficialmente em 01 de fevereiro último.

A idéia é buscar formas didáticas de utilização

para que os fornecedores não tenham dúvidas na

hora de incluir seus dados e para que o Wal-

Mart consiga obter informações que reflitam a

realidade e alcancem o resultado esperado.

Embanews: De que maneira esses diferenciais
estão sendo comunicados ao consumidor?

Rita Oliveira: O Wal-Mart está desenvolvendo

um sistema de sinalização para as lojas que irá pri-
vilegiar aqueles fornecedores que já adotam a prá-

tica sustentável, indicando ao consumidor os di-

ferenciais dos produtos, porque é muito difícil a

comunicação desse tipo de ação na própria emba-

lagem, que já dispõe de espaço reduzido para um
grande volume de informação. O sistema de sina-

lização já está sendo testado em uma loja de Curi-

tiba, no Paraná, e o plano é expandi-lo junto a

outras lojas da rede. E uma forma não só de privi-
legiar aqueles que já atuam de forma positiva,
como também de conscientizar o consumidor de

sua importância.

Embanews: Qual é a posição do Wal-Mart

em relação às sacolas?

Rita Oliveira: Sempre incentivamos muito a re-

ciclagem, inclusive para as sacolas plásticas, tanto

que as sacolas que o Wal-Mart utiliza hoje con-
têm uma porcentagem de material reprocessado.

Mas, também estamos desenvolvendo alternati-

vas, porque sabemos que há uma parcela da po-

pulação que está à procura de outras soluções e vê

na sacola plástica um problema ambiental. Nós
não deixamos de utilizar a sacola plástica, mas es-

tamos oferecendo outras alternativas para atender

bem todos os consumidores. Temos um piloto
em três lojas de Curitiba, no Paraná, para a utili-

zação de sacolas retornáveis: uma em algodão cru

para pequenos volumes, uma de lona para gran-

des volumes, a sacolinha de papel, e a caixa plásti-
ca dobrável, e pensamos em estender essa ação

para outras lojas.

Embanews: Quais são as iniciativas em

telação à reciclagem?

Rita Oliveira: Este ano, setão instaladas estações

de reciclagem em parceria com a Coca-Cola em

mais de 230 lojas. O intuito das estações é pro-

porcionar um local onde o consumidor que sepa-
ra o seu lixo tenha onde depositá-lo. Tudo isso

faz parte de um grande movimento de engaja-

mento das empresas, do poder público e da po-

pulação. Enquanto não existe essa unificação, es-
tamos fazendo a nossa parte. Além disso, o Insti-

tuto Wal-Mart, que é o nosso Instituto de res-

ponsabilidade social apoia a capacitação de coo-

perativas de reciclagem, como é o caso da Caec,
em Salvador, na Bahia. O Instituto também está

trabalhando na captação e capacitação de outras

cooperativas em todo o Brasil, focando a necessi-
dade da reciclagem.
www.wal-mart.com.br
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Text Box
Fonte: Embanews, a. 18, n. 215, p. 26-28, abr. 2008.




