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Walmart Brasil e dez fornecedores lançam programa “Sustentabilidade de Ponta a Ponta” para 
garantir o menor impacto ambiental possível dos produtos desde a matéria-prima até o 
descarte. 

O consumidor entra no supermercado e pela disposição diferenciada consegue identificar 
produtos sustentáveis desde a obtenção da matéria-prima até o momento do descarte. Essa é 
a proposta do projeto “Sustentabilidade de Ponta a Ponta”, lançado na última terça-feira 
(19/10) pelo Walmart e dez fornecedores hoje responsáveis por pelo menos 40% dos itens 
comercializados pela rede varejista. 

Héctor Nuñez, presidente do Walmart Brasil, aponta que 92% do impacto ambiental dos 
produtos vendidos nas gôndolas dos supermercados é causado antes de sua chegada ao ponto 
de venda. “Como varejistas, nós devemos buscar com nossos fornecedores alguma forma de 
reduzir esse impacto”, disse. 

De acordo com Nuñez, nas próximas semanas todas as 436 lojas da rede no País, de várias 
bandeiras, deverão contar os seguintes produtos “verdes”: o achocolatado Toddy Orgânico, da 
Pepsico; a linha de águas Pureza Vital, da Nestlé; o amaciante Comfort Concentrado, da 
Unilever; o Band-Aid, da Johnson&Johnson; o desinfetante Pinho Sol, da Colgate-Palmolive; a 
esponja de banho Ponjita Naturals Curauá, da 3M; a fralda Pampers Total Confort, da 
Procter&Gamble; o Matte Leão Orgânico, da Coca-Cola Brasil; a linha de óleos vegetais Liza, 
da Cargill; além do sabão marca própria TopMax, do Walmart (fabricado pela Bertolini). 

Trata-se de um universo pequeno se comparado aos cerca de 7 mil fornecedores e 60 mil itens 
diferentes que compõem a  lista do Walmart, mas Nuñez aponta que o projeto quer 
demonstrar tanto aos fabricantes quanto consumidores que a ideia é viável. “É possível, é 
aplicável, é econômico e dá para ganhar muito dinheiro”, explicou. 

Nas unidades da rede, os produtos que fazem parte do projeto deverão ganhar visibilidade 
diferenciada dos demais para que os clientes entendam que estão comprando itens que 
causam menor impacto ao meio-ambiente. Para o segundo semestre, o Walmart prepara uma 
segunda edição do projeto e já conta com pelo menos 12 fornecedores interessados – entre 
eles Ambev, Bunge, Cadbury, Loreal, Philips, Danone e outros. 

Investimento 

Nuñez não revelou quanto foi aplicado pela rede no projeto, apenas disse que o Walmart 
forneceu suporte técnico – representado pelo CETEA (Centro de Tecnologia de Embalagens), 
ligado ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), do governo de São Paulo – para todo o 
processo de desenvolvimento do produto,  avalizando os resultados apresentados pelas 
empresas do início ao fim da cadeia produtiva – além, é claro, de garantir  compra, visibilidade 
e exposição diferenciada desses itens no ponto de venda. 

Já os fornecedores fizeram mudanças que vão desde a alteração nos materiais utilizados para 
produção até a remodelação das plantas fabris. O projeto como um todo levou 18 meses para 
ser concluído e não há precedentes de algo do tipo em outras sucursais da rede mundo afora. 

“Às vezes temos um esforço muito grande para reduzir apenas a embalagem, mas a 
preservação ambiental não fica restrita a isso”, observou Eloísa Garcia, do CETEA. Segundo 
ela, uma mudança na embalagem do produto pode representar, por exemplo, menor espaço 
para estocagem e menos custos com frete – e, consequentemente, com combustível. 



Apesar do desenvolvimento em conjunto, o Walmart não tem exclusividade dos produtos e 
Nuñez garante que nem deseja isso. “Sustentabilidade não é um diferencial competitivo e nós 
queremos que nossos concorrentes acelerem nesse sentido também”, salientou. 

Daniela de Fiori, vice-presidente de sustentabilidade da rede, revelou ainda que para o futuro 
eles trabalham com a criação de um índice de medição da pegada ecológica de cada produto. 
Assim, segundo ela, cada item comercialiado teria uma nota ao seu lado e o consumidor 
poderia escolher qual comprar. 

Confira abaixo as principais características dos produtos comercializados  

Sabão TopMax – Este projeto teve como base o desenvolvimento de um produto novo focando 
na reutilização de resíduos de óleo de cozinha coletados por clientes, funcionários e parceiros 
para a produção de um sabão mais sustentável e com melhor custo para o cliente. Cerca de 
20% do produto é feito de óleo reciclado. 

Esponja de banho Curauá – 44% menos matéria-prima consumida na produção das 
embalagens do produto e das caixas de transporte; 32% de redução na geração de resíduos 
sólidos, 198% de aumento no uso de material reciclado com adição de fibras PET e caixa de 
papelão, ambas 100% recicladas. 

Óleo Liza - Redução de 26% no consumo de água; 35% de redução na quilometragem rodada 
por caminhões para o transporte de produtos até os centros de distribuição do Walmart; 
redução total de 40% nas emissões de gases de efeito estufa. 

Pinho Sol - embalagens com material PET 100% reciclado, sendo 90% pós-consumo e 10% 
pré-consumo;  100% de utilização de papel certificado pelo FSC - Conselho Brasileiro de 
Manejo Florestal, para a produção dos rótulos do produto; 

Matte Leão Orgânico -  uso de 100% de erva mate orgânica certificada pela Ecocert e pelo IBD 
- Instituto Biodinâmico; redução de 23% no consumo de energia e de 36% de água no 
processo de produção. 

Band-Aid - redução de 2.038 toneladas por ano de material em perdas no processo de 
produção; redução de 11.600 km em transporte de contêineres de produtos no Brasil e 
América Latina devido a redução da embalagem; redução do transporte de 3.228 paletes e de 
72 contêineres por ano para o transporte de produtos para os Estados Unidos e Canadá devido 
a redução da embalagem. 

Amaciante Confort Concentrado - 37% de redução do consumo de plástico para a produção da 
embalagem; redução no consumo de energia para produção e transporte de produto; redução 
no uso de água na formulação do produto; 37% de redução da quantidade de resíduo sólido no 
pós-consumo. 

Água Pureza Vital – Redução de 18% no consumo de material plástico shrink na embalagem; - 
25% na massa de papelão utilizada na paletização; Capacitação de 70 educadores da rede 
escolar de São Lourenço que multiplicaram conceitos de educação ambiental. 

Toddy Orgânico - 100% de cacau e açúcar orgânicos certificados; material 100% reciclado 
para a produção de rótulos.  

 

 



Pampers Total Confort – apesar de a fralda não poder ser reciclada, esse produto entrou no rol 
por diminuir seu impacto ambiental ao longo da cadeia de valor: redução de 30% no uso de 
polpa de celulose; Aumento de 25% na eficiência do transporte do produto por sua 
compactação; 10% de redução das emissões de CO2. 

Fonte: Consumidor Moderno. Disponível em:                 
<http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em: 1 fev. 2010.  

 


