
o papel de empresas
mundialmente
conhecidas, Wal-Mart

(Fone: 0800 7710979) e Coca-
Cola (Fone: 0800 212121)
criaram o projeto Estação de
Reciclagem, uma parceria
para o desenvolvimento
sustentável das duas
companhias.

A iniciativa consiste na
implantação de postos de
coleta para os clientes
depositarem resíduos
domésticos, tendo a certeza
de que o material terá a
destinação correta para a
reciclagem. "Além de ser uma
ação em prol do meio
ambiente, trata-se de uma
iniciativa de responsabilidade
social devido à parceria
estabelecida com cooperati-
vas de catadores para a
realização da coleta do
material e destinação correta
dos resíduos", explica Héctor
Núnez, presidente do Wal-
Mart Brasil.

"Este é urn diferencial
desta iniciativa: contribui para
o desenvolvimento dos
catadores, gerando renda e
permitindo que realizem seu
trabalho de forma mais
segura, digna e organizada.
Acreditamos que o papel dos
catadores é fundamental para
a manutenção de um
ambiente limpo e saudável
para todos", completa Brian
Smith, presidente da Coca-
Cola Brasil.

Desde o final do ano
passado, o projeto piloto vem
sendo experimentado em sete
lojas no Paraná, e em 31 de
março deste ano ocorreu o
lançamento oficial no Wal-
Mart Supercenter Pacaembu,
em São Paulo, SP. De acordo
com os executivos, a parceria
prevê a instalação de
estações em todas as 315
lojas do Wal-Mart até meados
de 2009. "É importante
destacar que o grande desafio

deste projeto é identificar as
cooperativas, estabelecer as
parcerias para promover seu
desenvolvimento, o treina-
mento, a coleta regular e a
destinação correta de todos
os resíduos. Esta parceria vai
beneficiar diretamente 50
cooperativas e gerar renda
pá rã 2.500 catadores",
enfatiza Núnez.

O presidente do Wal-Mart
conta que a coleta dos
resíduos é realizada semanal-
mente em data agendada de
acordo com o início das
atividades nas lojas. Ele diz,
também, que o transporte é
realizado pela própria
cooperativa parceira que é'
responsável pela coleta em
cada uma das lojas da rede.
"No caso da loja Wal-Mart
Supercenter Pacaembu, quem
faz o transporte, através de
veículos próprios, é a
Coopere", informa.

Ainda de acordo com
Núnez, o Wal-Mart mantém
relação com uma ampla
cadeia produtiva e, na outra
ponta, está em contato direto
com um volume extraordinário
de pessoas que freqüentam
diariamente as lojas. Por isso,
a empresa procura interagir
com os clientes e com a

cadeia produtiva em busca de
novas soluções conjuntas.
"Percebemos na Coca-Cola
Brasil uma parceira muito
alinhada com as nossas
iniciativas sustentáveis e assim
criou-se a oportunidade de
trabalharmos num projeto em
comum", revela.

Para Smith, da Coca-Cola, a
parceria é um novo modelo de
reciclagem, com a união de
uma grande cadeia do varejo e
um dos seus maiores fornece-
dores da indústria, em prol da
reciclagem de resíduos. "A
parceria vai apoiara
estruturação e a capacitação
das cooperativas de catadores
de materiais recicláveis na sua
infra-estrutura (equipamentos,
informação, capacitação, etc.) e
na facilitação do acesso aos
materiais recicláveis em grande
volume com a doação de
materiais recicláveis recolhidos
nas Estações de Reciclagem",
declara.

O presidente da Coca-Cola
Brasil expõe que a idéia é
fomentar um ciclo perfeito de
aproveitamento dos resíduos,
de maneira que, processados
adequadamente, retornem à
cadeia produtiva como
insumos, protegendo o meio
ambiente.*
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