
MARCAS PRÓPRIAS

Rastilho sustentável
Com a Sentir Bem, nova marca para produtos de bem-estar,
Walmart prepara terreno para embalagens "verdes" mais ousadas

riar marcas próprias de grande
alcance para produtos saudáveis
tornou-se uma moda dos super-
mercadistas brasileiros. Depois da
Taeq, do Pão de Açúcar, e da Viver,

do Carrefour, surge agora a Sentir Bem, lançada
por outro colosso do varejo nacional, o Walmart.
O "guarda-chuva", que cobrirá cinco grandes
famílias de produtos - Light (lasanhas, pizzas,
matinais, pipoca e molhos), Integral (cereais,
grãos e biscoitos), Soja (lasanhas e torradas), Zero
(gelatinas e adoçantes), e Orgânico (geléias, chás
e hortifrutigranjeiros) -, promete marcar o início
de uma ampla reengenharia das embalagens de
private labels da rede americana no Brasil, guiada
acima de tudo pela sustentabilidade.

"O objetivo estratégico foi desenvolver emba-
lagens sustentáveis, atraentes e que pudessem
transmitir ao consumidor a idéia de produtos
saudáveis", diz o gerente de pesquisa e desen-

sumo. Os cartuchos são confeccionados exclu-
sivamente com papéis cartão certificados com o
selo FSC (em tradução livre do inglês, Conselho
de Manejo Florestal, entidade que atesta boas
práticas na cadeia de produtos celulósicos).

No campo das embalagens plásticas flexíveis,
utilizadas para produtos como biscoitos, arroz e
pães integrais e granola, a linha Sentir Bem se
destaca pela tentativa de mitigar superdimen-
sionamentos. "Estamos reduzindo as dimensões
das embalagens flexíveis para eliminar espaços
internos vazios e diminuir a quantidade de mate-
rial necessário à confecção dos invólucros", diz o
executivo do Walmart.

idéias em incubação
Sobre embalagens plásticas, aliás, o departa-
mento de P&D de embalagens da rede varejista
vem mantendo conversações com fabricantes



Marca toma banho de loja
Por 47 anos foi Wal-Mart. A partir de

agora, é Walmart. O nome da rede

varejista fundada pelo americano Sam

Walton sofreu uma mudança de gra-

fia - os dois elementos léxicos antes

ligados por um hífen passam a formar

um só. A letra "M", antes grafada em

caixa alta, passa a ser minúscula. Para

marcar a mudança, a empresa investiu

também em uma nova logomarca e

em um novo slogan: "Walmart. É pagar

menos. É viver melhor" ("Save money.

Live Better.", em inglês).

A rede levou cerca de dois anos para

desenvolver a logomarca, que destaca

seis hastes. Cada uma delas apresenta
um conceito. As três hastes inferiores

representam os princípios básicos da

empresa: respeito, atendimento ao

cliente e excelência. Já as três hastes

superiores expressam os compromis-

sos da marca: preços imbatíveis, pro-

dutos de qualidade e experiências de

compra. A implantação da nova logo-

marca nas lojas e nos sites do Walmart

irá ocorrer de forma gradual.
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de resinas, como Braskem e Dow, para mapear
uma solução de plástico "verde", de fonte natural
renovável, capaz de ser adotada por seus fornece-
dores de envoltórios e recipientes. Lisboa informa
que o Walmart está atento, também, às resinas
biodegradáveis. Contudo, alega receios quanto
à oferta limitada de materiais desse gênero e à
carência, no Brasil, de usinas de compostagem,
que garantiriam a decomposição das embalagens
em condições ideais.

Outras idéias para as embalagens da linha
Sentir Bem estão em incubação no Walmart. Uma
delas é a redução das dimensões das embalagens
cartonadas. De acordo com Lisboa, uma inicia-
tiva nesses moldes deverá começar em breve,
reunindo fornecedores como Congraf (cartuchos
de barras de cereais e chás), Sulgráfica (caixas
de cereais) e Serzegraf (caixas de biscoitos). Na
seção de hortifrutigranjeiros, um projeto expe-
rimental irá substituir bandejas de poliestireno
expandido (EPS) por sacos de polietileno, mais
facilmente recicláveis, no acondicionamento de
trutas, legumes e verduras orgânicos.

Revisões de conceito como essas pro-
metem se intensificar no Walmart. Em
junho ultimo, o varejista instituiu um
"pacto de sustentabilidade", assinado
por vinte de seus fornecedores de
produtos de marcas próprias. A
ação visa fomentar o surgimento
de cadeias de valor mais susten-
táveis, com especial importância
para as embalagens ambientalmente
mais amigáveis, e o desenvolvimento de
produtos inovadores. Conforme explica a diretora
de marcas próprias do Walmart, Julia Pettini, os
pactuários mais dedicados terão uma recompen-
sa. "As empresas que se ajustarem às regras terão
como benefício os melhores espaços no ponto-de-
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