
tema sustenlabilidade entrou
definitivamente na agenda
de interesses da população
brasileira. Ao valorizar em-

presas com ações ecologicamente cor-
retas e socialmente justas, o consumidor
desencadeou uma verdadeira revolução
em toda a cadeia de abastecimento, do
varejo aos fornecedores de matérias-
primas e insumos.

A terceira edição da pesquisa Respon-
sabilidade Social Empresarial - Percep-
ção do Consumidor Brasileiro, apresenta-
da no final de março pelo Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social e
Instituto Akatu pelo Consumo Conscien-
te, confirma a origem dessa preocupação,
ao indicar que 75 % dos brasileiros sabem
que têm o poder de influenciar o com-
portamento das empresas, e que 77%
da população têm interesse em saber de
que forma as companhias tentam ser so-
cialmente responsáveis.

Com o objetivo de contribuir para o
bem do planeta e manter uma imagem
positiva no mercado, empresas de todos
os setores começam a colocar em prá-
tica ações e produtos que não agridem
o ambiente ou que minimizam efeitos
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nocivos. No segmento de marcas pró-
prias não poderia ser diferente. Com 30
mil itens no mercado, segundo a Nielsen,
esses produtos vêm seguindo a tendência

' de aumento de consumo e de número de
itens. Em 2007, o número de lançamentos
de produtos com marcas próprias superou
em 25% o do ano anterior.

A expectativa é de que a trajetória

ascendente se mantenha e que a parti-
cipação nas vendas em supermercados
aumente cerca de 20% em 2008, estima a
Associação Brasileira de Marcas Próprias
e Terceirização (Abmapro). A entidade
congrega, entre seus 40 associados, fabri-
cantes, fornecedores de matérias-primas
e insumos e as maiores empresas do setor
supermercadista e atacadista."A demanda
por ações e produtos sustentáveis envol-
ve não só o fabricante, mas toda a cadeia
de produção, e novos projetos devem se

basear na premissa de compromisso
socioambieníal". afirma a presidente
Neíde Montesano.



NA PRÁTICA -A adoção de práticas
sustentáveis pelos fabricantes de marcas
próprias pode ocorrer de forma mais rá-
pida que nas demais indústrias, segundo
avalia a Abmapro. "Os 350 fabricantes que
atuam nesse mercado são, na maioria, pe-
quenas e médias empresas que, pelo seu
porte, têm maior agilidade nas decisões e
na escolha de novos caminhos, em com-
paração a grandes companhias"', comenta
Neide.

Exemplos não faltam. Já há alguns anos
a Total Química, em parceria com seus for-
necedores de insumos e matérias-primas,
vem revendo formulações, embalagens e
adotando as que causam menos impacto
no ambiente. A empresa é especializada
na fabricação de produtos de limpeza
doméstica e de higiene animal, com 200
de seus 380 itens comercializados como
marcas próprias de grandes redes varejis-
tas e atacadistas. Em 2005 a Total Quími-
ca trocou a substância bactericida de seus
desinfetantes por uma que possibilitou re-
duzir de l % para 0,2% a participação do
componente na formulação, sem prejuízo
da ação desinfetante e com menos danos
ao ambiente.

Desde 1999, as embalagens em PET

da empresa são produzidas a partir de
matéria-prima 100% reaproveitada. Outra
iniciativa é o uso de caixas de papelão re-
ciclado para o embarque de mercadorias,
Agora, a Total Química pretende utilizar
embalagens plásticas obtidas a partir de
resinas recicladas (polietileno de baixa
densidade, por exemplo) e está desenvol-
vendo fornecedores nesse sentido, informa
Neide. Ela também é diretora da Monte-
sano Negócios, empresa especializada cm
desenvolvimento de projetos de marcas
próprias e que tem a Total Química entre
seus clientes.

Na Ecoar Produtos de Limpeza, o uso
de embalagens plásticas recicladas é uma
realidade há pelo menos cinco anos. Hoje.
80% do volume de produção de amacian-
te, desinfetante, água sanitária, alvejante.
limpeza pesada, multiuso e limpa-vidros
da empresarão acondicionados em em-
balagens provenientes de material recicla-
do, processado pela própria Ecoar numa
unidade com capacidade de produzir 1,5
milhão de peças.

Para chegar à formulação adequada
dessas embalagens, a empresa contou com
o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas (IPT) e investiu cerca de R$ l milhão

em desenvolvimento tecnológico, equipa-
mentos e em processos, conta o diretor
Augusto Almeida de Lima Neto. Nem
por isso o preço dos produtos foi para as
alturas. "Concorremos numa faixa média
de preços, com a vantagem de já estar com
nossa lição de casa feita", diz Lima Neto.

A Ecoar já nasceu com o compromis-
so de não agredir o meio ambiente e de
respeitar o consumidor. Desde o início de
suas atividades, em 1994, utiliza matéria-
prima biodegradável em seus produtos.
Cerca de 35% da produção de detergen-
te, amacíante e água sanitária é destina-
da a marcas próprias. "Se, num primeiro
momento, os investimentos em produtos
sustentáveis podem exigir investimentos
em novas tecnologias e em mudanças de
processos, o que pode acarretar aumen-
to de custos de produção, a médio prazo
esses custos tendem a ser amortizados",
analisa a presidente da Abmapro, desta-
cando que a entidade não vê justificati-
vas para que produtos sustentáveis sejam
mais caros.

SOLUÇÕES POSSÍVEIS -Com-
partilhando dessa opinião, o superinten-
dente Comercial da Flexicotton, Maurício
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Rocha, acredita que muitos fabricantes
de marcas próprias não buscam soluções
sustentáveis por julgarem que são caras e
vão onerar o custo do produto, o que nem
sempre corresponde à verdade. A empresa
do segmento de produtos de higiene à base
de algodão atua exclusivamente em marca
própria desde o início de 2008. A Flexicot-
ton utiliza, para as embalagens de hastes
flexíveis e algodão liofilizado, cartonados
com selo de certificação do Forest Stewar-
dship Council (FSC, sigla em inglês para
Conselho de Manejo Florestal), que ates-
ta que a madeira utilizada na fabricação
do papel não provém de desmatamento.
''Essa era uma antiga reivindicação nossa
e também uma das metas do fornecedor de
embalagens, a Emibra", diz Rocha, adian-
tando que há outros projetos sustentáveis
sendo avaliados pela empresa. "Temos
uma equipe que pesquisa matérias-primas
e insumos que causam menor impacto ao
ambiente", acrescenta.

Pertencente ao grupo francês Lemoinc.
um dos maiores fabricantes mundiais de
hastes flexíveis, a Flexicotton atua no Brasil
desde 1997. Seus produtos são fornecidos

às maiores redes varejistas e atacadistas,
entre eles Carrefour, Wal-Mart. CBD. Mar-
tins e Peixoto, e também para algumas in-
dústrias. A planta industrial instalada em
Santo Amaro da imperatriz, na região
metropolitana de Florianópolis (SC),
não gera resíduos líquidos ou gasosos. E
os rejeitos sólidos da produção tem des-
tino certo: as sobras de algodão seguem
para uma fábrica de estofados e de tra-
vesseiros e as de plástico (polímeros) para
uma indústria de brinquedos educativos.
Quanto às sobras de papelão, são enviadas
a cooperativas de catadores de papel da
região para reciclagem.

VAREJO ATENTO - Seriamente
comprometidas em ser ecologicamente
corretas e socialmente responsáveis, as
grandes empresas de supermercados, por
sua vez, estão cobrando de seus fornece-
dores o mesmo compromisso. É o caso do
Wal-Mart, que elegeu a sustentabilida-
de como um dos pilares estratégicos em
âmbito mundial. Produtos e embalagens
sustentáveis estão entre suas dez plata-
formas de trabalho, o que atinge direta-
mente os fornecedores, inclusive os de
marcas próprias.

No Brasil, onde opera 5.5 mil produtos
com marca própria, provenientes de cerca
de 120 fornecedores, as metas do Wal-Mart
são bem claras: desde meados de 2007 e até
2009. todos os novos produtos que exibem
as marcas da empresa devem gerar o míni-
mo impacto possível sobre o ambiente em
pelo menos uma das etapas de produção.
"Essa orientação vale tanto para os produ-
tos em si como para embalagens", salienta
a gerente de Produtos e Embalagens Sus-
tentáveis da companhia, Rita Oliveira.

A gerente afirma não se tratar de uma
exigência, c sim de uma filosofia que deve-
rá orientar a longo prazo a visão que esses
fornecedores deverão ter de seu negócio.
"A proposta não é retirar de nosso portfólio
os fabricantes que não se adequarem, mas
sim conscientizá-los c orientá-los para que
encontrem alternativas", assegura Rita.

Nesse sentido, a empresa se propõe até
apresentar aos parceiros novas possibili-
dades em termos de insumos e matérias-
primas sustentáveis. "É um trabalho con-
junto'', afirma.

Foi o que aconteceu com a Benefi-
ciadora Boa Vista, produtora de batata
industrializada. Por sugestão do Wal-
Mart, a empresa deu início, no fim do
ano, a um projeto-piloto para utiliza-
ção de embalagens metalizadas cujo
processo de impressão, a cargo da Du-
Pont Cyrel, elimina o uso de solventes
e reduz o consumo de energia, o que
diminui a emissão de gases que causam
o efeito estufa.

Com unidades de cultivo de batatas no
interior da Bahia, o grupo Agroindustrial
Kayatami. do qual a Boa Vista faz parte,
está testando a utilização de resíduos sóli-
dos do processo industrial (cascas e restos
de batata) para a produção de composto
orgânico a ser utilizado como adubo, se-
gundo informa a diretora Comercial. Ma-
rina Kayano Nishiyama.

Se obter um produto 100% sustentá-
vel é quase impossível, reduzir os impac-
tos ambientais ao mínimo é uma tarefa de
todos, visando um ganho que não é indi-
vidual, mas do planeta. "E uma questão
de tempo para que essas alterações sejam
incorporadas ao ciclo normal de produção,
uma tendência sem volta", afirma a geren-
te do Wal-Mart.
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