
Econômico e social: inseparáveis
Para entender o Wal Mart fornecedores têm de oferecer produtos sustentáveis

segundo palestrante do SEMINÁRIO ESTRATÉGICO
DE SUSTENTABIUDADE NA ÁREA DE EMBALAGEM

foi o diretor de marcas próprias do Wal-Mart.
Fábio Cyrillo iniciou sua apresentação abor-
dando a importância da sustentabilidade dentro

da política empresarial do Wal-Mart, maior rede varejista do
mundo, com mais de 7 mil lojas, sendo 325 no Brasil com as
bandeiras Wal-Mart Supercenter, Bompreço, Big, Nacional,
Mercadorama, Maxxi e Sam's Club. Cyrillo explicou que o
Brasil é muito importante para as operações da rede varejista
e que, juntamente com a China, o país é considerado vitrine
em relação à sustentabilidade. Isso em virtude da biodi-
versidade e dos problemas sociais e econômicos, de certa
forma parecidos nos dois países. No diagrama apresentado
pelo diretor do Wal-Mart o tema sustentabilidade aparecia
em destaque. O executivo explicou que a empresa pretende
ser líder em sustentabilidade em sua área de atuação, o que
justifica os investimentos já feitos pela empresa.

Prosseguindo com a apresentação, foi exposto o "Triple
Bottom Line", demonstrando que os objetivos econômicos,
sociais e ambientais precisam caminhar juntos para que
haja sustentabilidade. "O produto que não é economicamen-
te viável, mesmo sendo sustentável, não
vende", afirmou Cyrillo. Ele ilustrou a afir-
mação com exemplos do milho orgânico
em lata, que no Wal-Mart não apresentou
bom desempenho de vendas por ter o preço
muito elevado, e do cobertor feito a partir
fios conseguidos com a reciclagem de gar-
rafas PET, que foi um sucesso de vendas,
por ter um preço acessível, apesar de ser
mais alto que o de produtos tradicionais
concorrentes.

O executivo ressaltou que para trabalhar
com sustentabilidade é preciso entender as
necessidades do planeta. Nesse sentido,
os colaboradores do Wal-Mart assistem
a palestras e são estimulados a conhecer
essas necessidades e a incorporar produtos
sustentáveis ao seu portfólio. Fábio Cyrillo
destacou que é necessário compreender os consumidores para
poder equilibrar, de forma correta e ao mesmo tempo respon-
sável, a oferta de produtos. Ocorre que o Brasil ainda é um

país pobre e o varejo precisa estar preparado para dialogar
também com os consumidores que estão inseridos em outra

realidade econômica. Cyrillo ressaltou que
o trabalho de conscientização precisa ser
feito em parceria com os fornecedores.

O Wal-Mart trabalha a sustentabili-
dade em metas mundiais, divididas em
três grandes vertentes: clima, resíduos e
produtos. Para alcançar seus objetivos, a
rede criou dez plataformas, sendo três para
clima (lojas e centros de distribição sus-
tentáveis, escritórios sustentáveis e cadeia
logística sustentável), duas para resíduos
(reciclagem e embalagens sustentáveis) e
duas para produtos (clube dos produtores
e produtos sustentáveis). As outras três
- neutralização de carbono, funcionários
conscientes e clientes conscientes - estão
relacionadas às outras plataformas.

Trabalhar em modelos sustentáveis tem
desafios. Um deles é explicar aos clientes o que é uma emba-
lagem sustentável. Para facilitar esse trabalho, a rede adota
alguns pontos como fundamentais, entre eles que a embala-



gem seja capaz de atender aos critérios de custo e desempe-
nho do mercado; que em sua fonte, fabricação e transporte
utilize energia renovável; e que seja coletada e reciclada em
ciclos biológicos e/ou industriais. Os fornecedores do Wal-
Mart têm de cumprir metas de sustentabilidade que fazem
parte dos planos de negócios das empresas envolvidas nas
parcerias. Outras estratégias utilizadas na união entre a rede
de varejo e seus fornecedores incluem o
"innovation day" (dia de inovação) e o
fórum de embalagem.

O palestrante apresentou exemplos de
embalagens ambiental e socialmente cor-
retas, especificamente no setor de marcas
próprias do Wal-Mart, onde a meta é ter
todas as embalagens sustentáveis. Fábio
Cyrillo ressaltou que o Wal-Mart adota
embalagens certificadas com o selo FSC,
trabalha na redução do uso de materiais no
momento da produção e atua em parceria
com outras empresas para a confecção de
embalagens em material renovável, além
de estimular a reciclagem. Ao mostrar
produtos sustentáveis, o executivo retomou
a questão das condições sociais da popula-
ção, afirmando que o consumidor pretende
adquirir um produto diferenciado, porém esbarra no preço.
Por isso, o posicionamento do produto é importante: o con-
sumidor precisa ter ciência do motivo de pagar um pouco
mais por um artigo e ver a relação custo/benefício. O pales-
trante comentou ainda sobre a pouca atratividade de algumas
embalagens sustentáveis, frisando que, mesmo assim, elas
ocupam um lugar privilegiado nas gôndolas do Wal-Mart,
justamente por se adequarem às normas da empresa.

Os minutos finais da apresentação foram dedicados à
abordagem de um tópico não menos importante: os resíduos.
Segundo o executivo, a rede tem parcerias com bancos de
alimentos para a doação de alimentos, com empresas que
instalam coletores e com cooperativas de catadores, que

fazem a coleta nas lojas. Cyrillo ressaltou que é importante
instruir a população e fornecer ferramentas para reciclar
o lixo, pois muitas vezes há vontade, porém não há coleta
seletiva ou postos de recebimento. O executivo afirmou
também que a tendência é a migração dos consumidores para
os produtos considerados responsáveis, e que aí reside uma
boa oportunidade de negócio para os fornecedores. O gran-

de desafio é mostrar ao consumidor que
determinado artigo é fabricado de forma
diferenciada, sustentável e, por isso, tem
um preço característico.

Cyrillo disse acreditar que o produto
verde não pode custar mais caro que os
outros: para ser sustentável, o produto
precisa ser economicamente viável. "Com
a Procter nós conseguimos fazer o Ariel
Ecomax com selo de sustentabilidade e
o produto foi muito bem de venda. Caso
tenhamos um Ariel, que é da Procter, e um
Omo, da Unilever, sendo o Ariel mais caro,
o consumidor não comprará, pois ele não
percebe essa equação de valor. Ou entra-
mos junto com o mesmo preço do líder,
porque ele é bom e é eficiente, ou não con-
seguimos colocar essa equação de valor."

O diretor da rede varejista também citou o exemplo da
linha de detergentes da marca própria, como o Bio Wash,
que é um produto efetivamente biodegradável. "A venda é
boa, porque os consumidores das classes A e B percebem
a equação real de valor e acabam comprando, mas não é
uma explosão de vendas como a de outros produtos dessa
categoria."

"No Wal-Mart costumamos dizer que um produto efeti-
vamente sustentável teria que ser uma batata orgânica, em
um saco de juta, entregue na loja a pé. Fora isso todos eles
têm algum impacto. Dessa forma, precisamos colocar um
produto que efetivamente impacte menos o meio ambiente",
concluiu o diretor de marcas próprias da rede.
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