




Héctor Núnez, presidente do Walmart Brasil: "O consumidor
terá mais informações e opções sobre produtos mais
sustentáveis, gerando um ciclo virtuoso de produção e
consumo consciente"

"Compre barato, venda barato, mantenha as prateleiras
bem sortidas, trate os clientes com respeito, valorize seus
colaboradores e preste muita atenção aos acertos da
concorrência". Com essa filosofia, Sam Walton construiu
a maior rede de varejo do mundo. Criado em 1962, no
Estado de Arkansas (EUA), o Walmart cresceu baseado
na política de ter "preço baixo todo dia", slogan que atraiu
consumidores em todo o mundo. A estratégia deu certo, E
em pouco tempo, o Walmart se transformou em uma das
maiores redes varejistas do mundo.
O século XXI chegou e trouxe com ele uma mudança de
paradigmas que tem levado consumidores do mundo todo
a repensarem seus valores e, consequentemente, seus
gastos. Depois da crise econômica que assolou o mundo
em meados de 2008, esse comportamento ficou ainda mais

Responsável pelo material de ponto de
venda, como tablóides, do Walmart
"Hoje, as empresas, independentemente da área de
atuação, não podem mais trabalhar sem ter em mente
os conceitos de sustentabilidade. Pensar e agir de forma
sustentável, para contribuir com a preservação do meio
ambiente e melhora da qualidade de vida de todos é
um caminho sem volta. Por isso, o novo projeto de
sustentabilidade do Walmart é uma ação moderna e muito
importante, sobretudo devido ao porte da empresa, que
atinge uma grande massa de consumidores. Esses, aliás,
estão cada vez mais exigentes e atentos às companhias e
marcas que trabalham com foco na sustentabilidade. Isso,
naturalmente, cria um diferencial ao Walmart. É fundamental
o varejo ser o propagador e o incentivador desse tipo de
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Christianne Urioste, diretora de sustentabilidade do Walmart
Brasil: "A idéia é levar para a gôndola produtos com diferenciais
em sustentabilidade, que possam demonstrar que produzir com
responsabilidade socioambiental é possível"

evidente. Hoje, não basta mais ter o menor preço, é preciso
também praticar a chamada "responsabilidade corporativa"
ou "política da boa vizinhança", oferecendo ao público
produtos "amigos" do meio ambiente.
Acompanhando essa tendência mundial, o Walmart Brasil
acaba de lançar o projeto" Sustentabilidade de Ponta a Ponta",
um programa pioneiro no varejo brasileiro que começa
a ser desenvolvido em conjunto com nove fornecedores
da rede de supermercados. Entre as empresas parceiras
estão 3M, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive,
Johnson&Johnson, Nestlé, Pepsico, Procter&Gamble e
Unilever. Para participar do programa, essas indústrias
fizeram uma análise do ciclo de vida de seus produtos - da
matéria-prima ao descarte - e desenvolveram alterações
significativas em alguns produtos, buscando reduzir seus
impactos socioambientais, 'Aideia do projeto foi, em parceria

projeto. Mas esse é apenas o começo de um movimento
que precisa de incentivos do governo para a indústria
e iniciativa privada, que poderia ajudar ainda mais na
viabilização de vários outros projetos de sustentabilidade.
Ter um cliente que se preocupa com um tema tão essencial
como a sustentabilidade é inspirador e estimulante. Aqui
na agência, por exemplo, todo o processo interno de
aprovação do tablóide é digital. Em 2009, aprimoramos
esse trabalho para ser executado também no Walmart.
Entre as vantagens desse processo está a drástica redução
do número de provas impressas (economia de papel) e do
vaivém de motoboys (economia de combustível). Como se
vê, ao colocar em prática os conceitos da sustentabilidade,
todos ganham."
SÉRGIO COLLAÇO, sócio e diretor da Trade Comunicação



com os fornecedores, levar a cadeia de suprimentos a dar um
novo salto rumo à sustentabilidade, desenvolvendo produtos,
linhas de produtos ou categorias que considerem e reduzam
seus impactos no meio ambiente durante seu ciclo de vida",
ressalta o presidente do Walmart Brasil, Héctor Núnez. "Dessa
forma, o consumidor passa a ter mais informações e opções
sobre produtos mais sustentáveis, gerando um ciclo virtuoso
de produção e consumo conscientes."
Assim nasceu o achocolatado Ibddy Orgânico (da Pepsico),
a linha de águas Pureza Vital (da Nestlé), o amaciante
Comfort Concentrado (da Unüever), o Band-Aid (da
Johnson&Johnson), o desinfetante Pinho Sol (da Colgate-
Palmolive), a esponja de banho Ponjita Naturais Curauá (da
3M), a fralda Pampers Total Confort (da Procter&Gamble),
o Matte Leão Orgânico (da Coca-Cola), a linha de óleos
vegetais Liza (da Cargill) e o sabão marca própria TopMax
(do Walmart). "Todos esses produtos trazem diferenciais
que vão da redução ou alteração do tipo de embalagem e
matéria-prima utilizada, optando por opções recicláveis ou
certificadas, à diminuição no consumo de energia, água e
dos resíduos sólidos gerados", salienta Núnez.
Sem revelar o investimento da rede no projeto, Christianne
Urioste, diretora de sustentabilidade do Walmart Brasil,
informa que toda a estrutura do Walmart - da área
comercial ao marketing, passando pelo ponto de venda
- foi mobilizada para colocar esse projeto em prática. "Toda



a estrutura de gestão do Walmart se envolveu no "Ponta a
Ponta", desde o presidente, Héctor Núnez, passando por
vice-presidentes, diretores e centenas de colaboradores",
comenta a executiva. Nesse contexto, o papel do Walmart
no projeto foi fornecer 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 disso,
a empresa ofereceu a garantia de compra, a visibilidade e
exposição diferenciada desses itens no ponto de venda."
Mas qual o real impacto desse novo projeto para o
Planeta? Essa é uma das perguntas que Christianne mais
sente orgulho em responder: "Os impactos positivos dos
projetos desenvolvidos foram calculados de forma isolada
por produto, ou seja, cada produto resultou em menores
impactos ambientais em sua cadeia de suprimentos em
pontos e maneiras diferentes." Como exemplo ela cita o
Pinho Sol, que passou a utilizar material 95% reciclado pós-
consumo em sua embalagem, estimulando cooperativas e
empresas ligadas à reciclagem de resíduos. "Outro exemplo
é o Band-Aid, que teve sua caixa reduzida, diminuindo
sensivelmente a quantidade de energia, contêineres e
caminhões necessários para exportar toda a produção do
produto do Brasil para outros países (cerca de 90% do Band-
Aid vendido no mundo é produzido no Brasil),"
De acordo com a diretora de sustentabilidade do Walmart
Brasil, o projeto teve duração de 18 meses e contou com
reuniões mensais que envolviam o mapeamento da cadeia
produtiva do produto, a identificação de oportunidades
de otimização e reduções de impactos ao meio ambiente
em cada ciclo de seu desenvolvimento, além de mais de
3 mil horas de consultoria técnica. "A iniciativa nasceu no
Walmart Brasil e ainda não existe em nenhum outro país,
O objetivo do Walmart com o projeto é oferecer produtos
mais sustentáveis para os consumidores, incentivando seus
principais parceiros comerciais a inovar na elaboração
de produtos para que incorporem valores relacionados
à sustentabilidade." Isso inclui o combate às mudanças
climáticas, o uso responsável da água, a implantação
de energias limpas e outros fatores que definem os
compromissos com a natureza. "A idéia é levar para a
gôndola itens com diferenciais em sustentabilidade, que
possam demonstrar que produzir com responsabilidade
socioambiental é possível, estimulando o consumo
consciente,"
Baseado nessa filosofia, em julho do ano passado o Walmart
Brasil já havia lançado o Pacto pela Sustentabilidade, que



Empresa que atende a conta dos supermercados Big
"O Projeto de Sustentabilidade é uma ação pioneira do
Grupo Walmart em parceria com a indústria. A preocupação
da companhia em desenvolver produtos que minimizam
o impacto ambiental, tangibiliza o DNA da empresa,
oferecendo tudo que nossos consumidores precisam de
um hipermercado por preços baixos e ainda oferecendo
uma vida melhor, mais saudável e ajudando na formação de
clientes conscientes, em busca de um mundo melhor."
MARA BUSSOLIN, diretora de atendimento da QG Sul Propaganda

envolveu os CEOs de 20 grandes indústrias em prol de
práticas mais sustentáveis em toda a cadeia de suprimento,
O projeto "Ponta a Ponta" chega como fruto desse pacto,
uma vez que a criação de um modelo de avaliação
replicável a processos semelhantes irá possibilitar a
expansão da iniciativa para outros produtos e empresas
fornecedoras do Walmart. "O Pacto pela Sustentabilidade
tem uma abrangência grande, pois envolve assuntos como
relacionamento com fornecedores, Amazônia, redução de
embalagens e desenvolvimento de cadeias produtivas mais
sustentáveis", explica Christianne. "O 'Ponta a Ponta' é fruto
do compromisso firmado entre a rede e seus fornecedores
para o desenvolvimento de produtos que possam demonstrar
que ser mais sustentável é possível." Ela afirma ainda que,
para o Walmart, buscar a sustentabilidade é uma das seis
estratégias corporativas. "Buscar a sustentabilidade faz parte
do nosso DNA e faz parte do nosso day-to-day bussiness.
Para a empresa, a sustentabilidade é um caminho sem volta
e que deve ser caracterizado como um meio e não um fim
para se fazer negócios no futuro."

MARKETING DA SUSTENTABILIDADE
A mudança de posicionamento teve impacto também no
marketing da marca, que desenvolveu uma série de ações



para divulgar o projeto "Ponta a Ponta". Segundo Christianne,
informações sobre os novos produtos foram inseridas no
site da empresa, que também investiu na veiculação da
iniciativa em jornais e revistas. No ponto de venda, duas
ações serão trabalhadas de maneira mais intensa. A primeira
é a elaboração de um flyer/tablóide com os produtos, seus
preços e seus diferenciais em sustentabilidade. "A intenção
é utilizar uma ferramenta comum de promoção e marketing
(tablóide) e adaptá-la para trazer consigo informações
mais detalhadas sobre os produtos." Outra estratégia será
o destaque dos produtos nas ilhas do supermercado.
"Tbdos os produtos Ponta a Ponta, além de estarem em seus
modulares tradicionais nas lojas, também foram colocados
em ilhas especialmente identificadas nos corredores
principais das lojas", observa a executiva.
Outras bandeiras do grupo, como a rede Bompreço, o
Big e o Sam's Club, também aderiram ao modelo de
negócio sustentável do Walmart. A partir daí, as agências
de publicidade que atendem essas contas passaram a
desenvolver ações de marketing relacionadas com a nova
imagem do grupo no País.
Agora que o projeto já está em andamento, o Walmart
se prepara para dar o próximo passo. "Nosso objetivo é
ampliar o alcance do projeto para os demais fornecedores
e temos a expectativa de incluir, no mínimo, 10 novos
produtos na próxima edição", completa Núnez.
Já Christianne está ainda mais otimista em relação à
continuidade dessa iniciativa: "O Walmart tem cerca de 7
mil fornecedores e mais de 60 mil produtos à venda em
suas lojas. Queremos que as empresas estejam dispostas
a rediscutir e a repensar um de seus produtos líderes com
foco na sustentabilidade, que é uma idéia que tem atraído
muitos empresários, tanto que já temos 15 empresas
confirmadas para participar da segunda fase do projeto,
previsto para começar ainda este ano."
Para ela, essa iniciativa também é uma forma de estimular
o consumidor a optar por produtos "amigos" do meio
ambiente. "Somente com a mudança dos hábitos do
consumidor poderemos promover uma mudança
radical sobre como as empresas encaram a questão
da sustentabilidade", avalia Christianne. "Nosso papel
no varejo é garantir a transparência e as informações
necessárias para que o consumidor possa decidir sobre
o que e como vai comprar um produto, Na verdade, se
conseguirmos despertar no consumidor a curiosidade
e o questionamento sobre os demais produtos, ou seja,
a consciência crítica, base do conceito do consumo
consciente, poderemos nos considerar vitoriosos."



POR DENTRO
DO PACTO
Em julho de 2009, o Walmart Brasil reuniu os CEOs de 2

O grandes indústrias para firmar acordos em prol de

práticas mais sustentáveis em toda a cadeia de

suprimentos. Entre os pactos firmados estão:

1. COMPRAS RESPONSÁVEIS
> Reduzir em 70% o fosfato nos detergentes até 2013.

> Oferecer produtos de lavanderia, no mínimo, duas vezes

mais concentrados até 2012.

> Oferecer um produto orgânico por categoria de

alimentos até 2012.

> Estimular as vendas de produtos com diferencia! em

sustentabilidade.

> Apoiar e estimular o desenvolvimento de produtos de

ciclo fechado.
> Produtos de marca própria do Walmart Brasil devem

liderar pelo exemplo em sustentabilidade.

2. REDUÇÃO DE RESÍDUOS

> Reduzir as embalagens em 5% até 2013.

> Implantar o Packaging Scorecard até 2009.

> Reduzir o consumo de sacolas plásticas em 50% até 2013.

AMAZÔNIA
> Pacto da Madeira - Promover o financiamento, produção,

uso, comercialização e consumo de madeiras e produtos

florestais com certificação de origem sustentável.

> Pacto da Soja - Estabelecer restrições ao financiamento,

produção, uso, distribuição e consumo de grãos de soja (in

natura ou processado) que tenham origem em áreas de

desmatamento ilegal na Amazônia.

> Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo - Estabelecer

restrições comerciais às empresas que se utilizem de

condições degradantes de trabalho associadas a práticas

que caracterizem escravidão.

> Pacto da Pecuária - Não participar do financiamento,

uso, distribuição, comercialização e consumo de produtos

pecuários que tenham qualquer ilegalidade em sua cadeia,

principalmente, desmatamento e trabalho análogo ao

escravo. Exigir dos fornecedores de carne bovina plano de

auditoria independente e de reconhecimento internacional

que assegure que os produtos comercializados pelo Walmart

não são procedentes de áreas de devastação da Amazônia.

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 445, p. 16-24, fev. 2010.




