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"Queremos ser referência"

pôs gerenciar por nove

n anos o departamento
de desenvolvimento de
embalagens do Grupo
Pão de Açúcar, ajudan-

do a empresa a se consolidar como
referência nacional em produtos com
marcas próprias do varejo, Iorley
Lisboa mudou de ares em novembro
de 2008. O Wal-Mart o pinçou da
concorrente para colocar em prumo
um projeto de fôlego: a revitalização
total das embalagens dos produtos
"da casa", de modo a torná-las mais
atraentes e vendedoras - embora a
multinacional americana seja a rede
varejista que mais trabalha itens de

marca própria no Brasil, eles res-
pondem por apenas 5% do seu fatu-
ramento, devido ao forte apelo de
primeiro preço. A empresa não aban-
donará essa estratégia, mas esquadri-
nha o lançamento de produtos com
maior valor agregado. Na entrevista
a seguir, Lisboa dá detalhes de como
esse projeto será executado. (AES)

Qual é a atual situação do negócio
de marcas próprias do Wal-Mart no
Brasil?
Hoje, as marcas próprias representam
5,14% das vendas totais da empresa.
Temos a meta de elevar este número
a 7% até o final de 2009, ganhando

distanciamento dos dois principais
concorrentes nesse segmento (N. da
R.: Grupo Pão de Açúcar e Carre-
four). Para isso, estamos empreen-
dendo um trabalho de reestruturação
do negócio de marcas próprias, foca-
do nas embalagens, que eu definiria
como revolucionário. Isso porque o
Wal-Mart vê as embalagens como
seu principal veículo de vendas na
abordagem inicial ao consumidor,
e acredita que é necessário buscar
diferenciais para entregar aquilo que
o público procura.

Existe uma grande discrepância entre
os modelos de negócios com marcas
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próprias que o Wal-Mart tem nos
Estados Unidos e no Brasil?
Os números brasileiros não são bai-
xos para nossa realidade. Atualmente
o Wal-Mart brasileiro possui 12 629
itens distribuídos em 22 marcas,
sendo treze delas globais (N. da R.:
para efeito de comparação, o Grupo
Pão de Açúcar tem 9 064 itens
de marcas próprias; o Carrefour,
n 070 itens). Nos Estados Unidos,
são 20 mil SKUs. A estratégia de
marcas próprias do Wal-Mart para o
Brasil e para os Estados Unidos é a
mesma, e isso está gerando intensos
debates, pois o que faz sucesso no
mercado externo nem sempre terá o
mesmo êxito em nosso pais. O pro-
blema está na adequação a diferentes
culturas. Por essa razão estamos

promovendo a mudança. É contra-
producente ter muitos produtos no
portfólio sem que eles tenham uma
identidade forte no ponto-de-venda.
Hoje eu diria que o Brasil está em
igualdade de condições com o mer-
cado americano, mas a equipe brasi-
leira busca um padrão de excelência
que o diferencie em um mercado que
está mais exigente e que entende o
valor de um produto de qualidade
como o nosso.

Na prática, o que o Wal-Mart fará
para reestruturar as embalagens de
seus produtos e quais são as metas
da empresa?
Entre as metas para este e para os
próximos anos está a de rever o
design de todas as embalagens de

produtos. Os primeiros resultados
deverão ser vistos já no segundo
semestre deste ano. Vamos focar,
num primeiro momento, nos cha-
mados produtos 20-80 (N. da R.:
Os produtos mais rentáveis; 20% do
portfólio total de itens com marcas
próprias da empresa acabam por
representar 80% de seu faturamen-
to) para conseguirmos ampliar for-
temente as vendas. As embalagens
passarão a ter uma identidade própria
e mais atraente para serem elemen-
tos vendedores no ponto-de-venda.
Vamos reduzir marcas e trabalhar
mais na linha transversal, ou seja,
marcas de produtos que navegam
em todas as unidades da empresa.
Teremos também uma nova marca
em junho, quando lançaremos uma
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linha de produtos dentro do conceito
de benefício à saúde. Nosso grande
desafio será transformar e criar con-
ceitos de desenvolvimento de emba-
lagens que tornem os produtos do
Wal-Mart referências de mercado.

Essas mudanças devem atingir tam-
bém as ações nos pontos-de-venda?
Sem dúvida. Vamos investir e tra-
balhar em parceria com grandes
agências para estruturar uma forte
campanha com foco na apresen-
tação dos produtos no ponto-de-
venda - por meio, por exemplo,
da promoção com degustações,
para que o cliente entenda a qua-
lidade do produto que deseja com-
prar. Cabe registrar que os planos
são agressivos também para os for-
necedores de produtos em geral e
no que se refere à sustentabiüdade,
para que tenhamos embalagens eco-
logicamente corretas em todos os
sentidos. O objetivo maior é sermos
formadores de opinião.

Há anos o Grupo Pão de Açúcar
investe pesado para valorizar seus
itens com marcas próprias. Seu
método de trabalho muda muito no
Wal-Mart, cuja estratégia é forte-
mente calcada na oferta de produtos
de primeiro preço?
Vejo mais desafios no trabalho com
as marcas do que no que se refere a
equipes de uma ou outra empresa,
pois não há dificuldades ou limites
para a criação. Essa política do
preço baixo não pode ser entendida
como depreciação da qualidade em
detrimento do preço. Buscamos o
melhor produto ao melhor custo no
ponto-de-venda frente aos nossos
concorrentes. Temos número de lojas
e poder de negociação suficientes
para ter preços mais competitivos,
sem sacrificar ou limitar os projetos

Itens de algumas das
marcas do Wal-Mart foco
em preço é forte, mas
empresa planeja lançar
produtos mais nobres

As marcas próprias do Wal-Mart
Poupe Mais
Durabrand
KidConnection
Select Edition
Ozark Trail
725
George
Athletic Works
Simply Basic
Bom Preço
Nacional
BIG
Mercadorama
OI'Roy
Panul
Great Value
Confiare
Sam's
Bakers&Chefs
Member's Mark
Top Chef
Top Max

alimentos, não-alimentos, limpeza
eletroeletrônicos
brinquedos eletrônicos e descartáveis
cama, mesa e banho e utilidades domésticas
artigos esportivos
moda jovem
vestuário
vestuário, ginástica
cama, mesa e banho e utilidades domésticas
alimentos, utensílios descartáveis e limpeza
alimentos, utensílios descartáveis e limpeza
alimentos, utensílios descartáveis e limpeza
alimentos, utensílios descartáveis e limpeza
pet food e acessórios
vinhos
alimentos, utensílios descartáveis, limpeza
alimentos
alimentos, utensílios descartáveis, limpeza
alimentos
moda
alimentos
limpeza
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e investimentos na área de embalagem. E é
preciso relembrar que, há pelo menos dez
anos, as marcas próprias estavam relegadas
ao segundo plano e o consumidor tinha
certo constrangimento em comprar esses
produtos, porque as embalagens deixavam
muito a desejar. Naquela época, o Grupo
Pão de Açúcar sentiu a necessidade de
reverter essa percepção e estruturou um
departamento para estudar e viabilizar
embalagens mais atraentes e competitivas.
Esse processo levou a empresa a entender
que também teria de trabalhar a qualidade
de seus produtos, pois somente uma emba-
lagem adequada e competitiva não entrega
o produto.

Há quem entenda que, com o cenário de
crise e a ameaça de recessão, os produtos
de marcas próprias do varejo tendem a
crescer na preferência dos consumidores.
O senhor concorda com essa visão?
Sim. O crescimento das marcas próprias
está a pleno vapor no mundo. A Europa
continua sendo a região onde as marcas
próprias têm o maior nível de desenvolvi-
mento. Suíça e Reino Unido são os mer-
cados onde elas têm maior participação,
respondendo, respectivamente, por 46%
e 43% das compras. Nos Estados Unidos,
as marcas próprias também têm ganhado
importância, e respondem por 16% das
vendas, em valor, dos supermercados, dro-
garias e varejo em geral. Já na América
Latina, a Argentina é o país com maior
penetração das marcas próprias, com 7,7%
de participação em valor. Mas no Brasil,
onde em 2007 ocupavam o patamar de 7%,
elas experimentaram um crescimento de
31% em 2008, um número bastante expres-
sivo. A tendência é que esse modelo cresça
ainda mais, marcado por embalagens com
design bem construído, sem deixar de lado
a questão da sustentabilidade.

Sobre sustentabilidade, em uma entrevista
dada ao The Wall Street Journal em 2008,
o ex-presidente do Wal-Mart, Lee Scott,
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disse que a empresa, a despeito de
suas famosas iniciativas com cará-
ter ambientalmente amigável, não
era exatamente "verde"; o objetivo
precípuo dessas ações, na verdade,
seria reduzir custos ao máximo. É
realmente esse o lema do Wal-Mart?
Acho que tudo é uma questão de
interpretação. Devemos entender, em
primeiro lugar, a sustentabilidade
como algo viável a partir do momen-
to que se torna competitivo quanto
ao custo. Colocar um produto com
foco na sustentabilidade nas pratelei-
ras sem que tenha valor competitivo
não vai ajudar a concretizar vendas.
Por essa razão o Wal-Mart é uma das
empresas líderes de sustentabilida-
de com ações fortes internamente,
estimuladas pelo atual CEO, Mike
Duke, e externamente, ao pressionar
seus fornecedores a priorizar a sus-
tentabilidade, não apenas com rela-
ção ao produto ou a embalagens, mas
também em toda a cadeia produtiva.

O senhor pode dar exemplos de ini-
ciativas já existentes que retratem a
orientação de aliar sustentabilidade
a custo baixo?
Sim. Para citar algumas feitas ante-
riormente à mudança na equipe de
desenvolvimento de embalagens da
empresa, começo pelas embalagens
dos bifinhos para cães OPRoy. Eles
tiveram redução de tamanho para
diminuir a quantidade de material
consumido e, depois, descartado. Na
mesma linha, a Procter & Gamble
desenvolveu com exclusividade para
o Wal-Mart Brasil o detergente em
pó Ariel Oxiazul Ecomax, que faz
menos espuma e que, por isso, exige
menos água no enxágüe das rou-
pas. Sua granulação mais densa tam-
bém permitiu redução de cerca de
15% no volume da embalagem. Em

outro caso, as embalagens de alguns
produtos não usam mais solventes
durante a impressão, para reduzir a
emissão de gases que causam o efei-
to estufa. Um exemplo: desde o final
de 2007, a Boa Vista, fabricante de
batatas fritas de algumas de nossas
marcas próprias, adotou um novo
sistema de impressão desenvolvido

pela DuPont que elimina o uso de
solventes potencialmente canceríge-
nos. Também vem da DuPont um
projeto de embalagens para pizzas
de marcas próprias que leva, em
média, 60% menos matéria-prima
que as usadas pelo mercado e que
dispensará a tradicional embalagem
secundária de papel-cartão.

O senhor e sua equipe têm algu-
ma "cartilha" com regras a seguir
quando do processo de desenvolvi-
mento de uma embalagem?
Temos uma rotina como qualquer
outra equipe, mas estamos incorpo-
rando alguns parâmetros para ali-
nbar nossas ações ao planejamento
estratégico da empresa. Um exemplo
está no uso de materiais nas embala-
gens. Recentemente determinamos
que todo papel cartão usado nas
embalagens de nossas marcas pró-
prias devem ter o selo FSC (Forest
Stewardship Council, Conselho de
Manejo Florestal) e todos os outros
papéis devem ser do tipo recicla-
do. Já no que se refere ao plástico,
vamos investir no uso de material
biodegradável e oxi-biodegradável,
mas não temos nada nesse senti-
do ainda. Vamos explorar o caráter
educacional em nossas embalagens
a partir da aplicação de um selo
explicativo para os consumidores,
descrevendo os materiais usados nas
embalagens para que haja conscien-
tização da importância de reciclar
e por que cada estrutura é ou não
reciclável.

A exemplo do que ocorre no Pão
de Açúcar, em que o consumidor é
levado a avaliar as embalagens das
marcas próprias, o Wal-Mart tem
ou planeja ter um espaço de opi-
niões aberto ao público? Em caso
positivo, como se desenrolará esse
processo?
Temos um projeto semelhante para
médio prazo, mas ele não deve se
concretizar antes de dois anos. Esta-
mos priorizando, neste momento, a
revitalização das embalagens e polí-
ticas que sustentarão esse e outros
trabalhos que estão por vir. Daremos
um passo de cada vez.
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