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Ganhos socioambientais
começam a ser mensurados
Walmarí Brasil e fornecedores lançam o
projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta,
para incentivar o desenvolvimento de
produtos sustentáveis em toda a cadeia

O
Walmart está lançando nas gôndolas de suas lojas
10 produtos considerados "sustentáveis de pon-
ta a ponta", produtos que foram pensados para
reduzir os impactos socioambientais durante o

seu ciclo de vida, desde a extração de recursos naturais
para a fabricação de matéria-prima até a disposição final
e reciclagem da embalagem. "Em abril de 2008, convida-
mos alguns de nossos parceiros a fazerem parte de uma
mudança 'dramática', desafio que foi prontamente aceito
e cujos resultados estão sendo agora apresentados. Aos
nossos fornecedores, garantimos a compra, a exposição
no ponto-de-venda e uma visibilidade diferenciada", dis-
se o presidente do Walmart no Brasil, Héctor Nunez. O
projeto teve o suporte técnico do Cetea - Centro de Tec-
nologia de Embalagem, que deu a formatação, avalizando
os resultados apresentados pelas empresas do início ao
fim da cadeia produtiva. O objetivo, agora, é ampliar o
alcance do projeto, com a inclusão de novos produtos
para a próxima edição, das seguintas empresas: AmBev,
Bunge, L´Oreal, Cadbury, Reckitt Benckiser, Danone, Mars,
Santher, Sara Lee, Whirlpool e Philips.

Impacto Zero
Em 2010, o Walmart deverá investir R$ 2,2 bilhões,

com a abertura de 100 a 110 lojas no Brasil, o maior in-
vestimento da rede fora dos Estados Unidos e o maior do

Héctor Nunez, presidente;
da Walmart Brasil;
Daniela de Fiori, vice-presidente
de sustentabilidade e
Eloísa Garcia, do Cetea:
ideia do projeto é dar um
salto rumo à sustentabilidade.

Brasil, com a contratação de mais 10.000 funcionários. Em
2008, a empresa lançou no Rio de Janeiro a primeira loja
ecoeficiente e desde então, todas as lojas novas, hipermer-
cados e CDs foram construídas dentro dos preceitos de
ecoeficiência. Os resultados: redução de 40% no consumo
de água, 25% no consumo de energia e de 30% na emissão
de gases de efeito estufa.

O impacto ambiental causado pelas lojas, segundo
Nunez, é de 8%, mas chega a 92% quando se considera a
cadeia de valor como um todo. "Como varejistas, nós en-
tendemos claramente que temos um papel importante, jun-
to com a cadeia de fornecedores-parceiros, na busca para
neutralizar ao máximo esse impacto ao meio ambiente."

No Programa de Resíduos de Impacto Zero, o objetivo
é que todas as lojas e CDs tenham impacto zero na geração
de resíduos sólidos, através de cinco processos. "O com-
promisso foi de que todas as lojas entrassem em um dos
cinco estágios, e de fato, todas elas entraram, e temos 15
lojas que estão no último estágio e em breve deverão ter
impacto zero no meio ambiente", disse Nunez. Outra meta
é reduzir em 50% o uso de sacolas plásticas até 2013.

Sustentabilidade de ponta a ponta

MATTE LEÃO ORGÂNICO
Coca-Cola
Produto orgânico certificado produzido
em fábrica verde:
• uso de material 100% reciclado na em-
balagem (30% de reciclado pós-consu-
mo) • redução de 90% da quantidade de
tinta de impressão na embalagem • 93%
de redução na emissão de compostos or-
gânicos voláteis com o uso de tinta de

impressão de baixo COV • comunicação na embalagem so-
bre o ciclo de vida do produto e aproveitamento do resíduo
do chá como adubo orgânico • redução de 23% no consumo
de energia • redução de 36% no consumo de água

BAND-AID
Johnson & Johnson
Desenvolvimento de embalagem de
menor volume para a mesma quantida-
de de produto, resultando:
• redução de 18% no uso de matérias-
primas para embalagem • uso de 30%
de matéria-prima reciclada pós-consu-
mo na embalagem primária • uso de
40% de matéria-prima reciclada pós

consumo na caixa de transporte • redução de 2.038 tone-
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ladas por ano de material em perdas na produção • redu-
ção de 11.600 km em transporte de contêiners no Brasil e
América Latina • redução do transporte de 3.228 paletes e
de 72 contêiners por ano para EUA e Canadá

AMACIÃNTE CONFORT CONCENTRADO
Unilever
Desenvolvimento do produto concentrado,
resultando:
37% de redução do consumo de plástico para

a embalagem 63% de redução do consumo
de papel na caixa de transporte «redução no
consumo de energia para transporte do produ-
to ® redução no consumo de água na formu-
lação do produto • 37% de redução na quanti-

dade de resíduo pós-consumo

SABÃO TOPMAX
Walmart
Produto mais sustentável, desen-
volvido com base na reutilização
de óleo de cozinha. Resultados:
• conscientização e engajamento
de clientes, funcionários e parcei-

ros para destinação correta do óleo de cozinha criação
de processo de logística reversa para o óleo coletado •
aumento dos pontos de coleta utilização de 20% de óleo
de cozinha reciclado na produção do sabão «preço 20%
menor para o consumidor

ESPONJA DE BANHO CURAUÁ
3M
Desenvolvimento de produto com o uso
de fibras naturais e fibras sintéticas re-
cicladas, com redução da embalagem e
do consumo de energia:
• redução de 44% no consumo de maté-
ria-prima na embalagem primária e de
transporte • redução de 32% na geração
de resíduos sólidos • redução de 52% no
consumo de energia para a produção ®
simplificação no material da embalagem

para facilitar reciclagem • uso de 42% de matéria-prima
de fonte renovável no produto ® aumento de 198% no uso
de material reciclado com adição de fibras PET e caixa de
papelão, ambas 100% recicladas

ÓLEO LIZA
Cargill
Projeto de melhoria dos processos produtivos,
com a redução de peso da embalagem de PET
e a implantação de uma nova planta industrial
mais eficiente:
• redução de 10% de PET para as garrafas • re-
dução de 26% no consumo de água ® redução
de 18% no consumo de energia para a produção
das garrafas PET redução de 56% no consumo
de combustíveis fósseis com a troca parcial para
biomassa de origem controlada ® redução de
40% nas emissões de gases de efeito estufa

PINHO SOL
Colgate-Palmolive
A linha Pinho Sol passou por melhorias em re-
lação aos impactos de sua produção:
• redução de 17% do consumo de plástico na em-
balagem • uso de embalagem com PET 100% re-
ciclado, sendo 90% pós-consumo e 10% pré-con-
sumo • redução de 15% no peso da tampa com
a retirada do selo de vedação ® uso de 45% de
papelão reciclado pós-consumo para a produção
das caixas de transporte reuso de 3% de água

na produção • redução de 6% no consumo de energia • uso
de essências de fornecedores certificados pela ISO 14001

ÁGUA PUREZA VITAL
Nestlé
O projeto teve por objetivo melhorias
nos processos produtivos com foco na
redução de peso das embalagens primá-
rias e de transporte:
«redução do consumo de plásticos das
garrafas e tampas de água com e sem
gás «eliminação de pigmentos das tam-
pas e garrafas, facilitando a reciclagem «
redução no consumo de água redução
no consumo de energia • redução de 18%

no plástico shrink • redução de 25% na massa de papelão
para paletização • redução de 31% no filme stretch para
paletes • rótulo de fácil remoção, facilitando a reciclagem
• uso do braile nas garrafas capacitação de educadores
ambientais para a rede escolar de São Lourenço

TODDY ORGÂNICO
Pepsico
O desenvolvimento do produto demandou
amplo estudo da cadeia de valor do produ-
to, e passará a ser exportado:
• utilização de 100% de cacau e açúcar or-
gânicos certificados uso de material 100%
reciclado para os rótulos (75% a 80% pré-
consumo e 25% a 30% pós-consumo) • re-
dução na emissão de gases de efeito estufa

«eliminação do uso de queimadas para colheita da cana-
de-açúcar utilizada no produto

PAMPERS TOTAL CONFORT
P&G
Projeto de melhoria da fral-
da com maior capacidade de
absorção e redução de 30%
no uso de polpa de celulose:

redução de 7,5% no volume
pela compactaçao da embalagem e do produto ® redu-
ção de 7% no peso total da fralda, resultando em menor
geração de resíduos pós-consumo • aumento de 25% na
eficiência do transporte devido à compactaçao do produto
« redução de 9% no consumo de energia • redução de 10%
nas emissões de CO2
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 20, n. 239, p. 30-31, fev. 2010.




