
O início do 
End-to-End 

Projeto que une 
Walmart e indústrias 
apresenta os primeiros 
resultados em produtos 
mais sustentáveis 

M, Cargill, Coca-Cola 
Brasil, Colgate-Palmolive, 
Johnson & Johnson, Nestlé, 
Pepsico, Procter & Gamble 
e Unilever. Eis as potên

cias em bens de largo consumo que em 
janeiro último apresentaram os resultados 
de iniciativas inseridas no projeto End-to-
End - Sustentabilidade de Ponta a Ponta, 
um desafio lançado pelo Walmart Brasil, 
em meados de 2009, para que desenvol
vessem mercadorias mais corretas sob o 
ponto de vista sócio-ambiental. 

Cada uma dessas multinacionais pro
moveu reformulações em processos de 
fabricação e acondicionamento de produ
tos consagrados (veja o quadro), soman
do-se, assim, à gaúcha Bertolini, que com 
apoio da rede varejista criou um sabão 
em pedra obtido a partir da reciclagem 
de óleo de cozinha pós-uso. "Consegui
mos aumentar o uso de material recicla
do e otimizar o tamanho e o peso das 
embalagens de dez produtos importantes, 
diminuindo o uso de água, combustíveis 
e energia elétrica", diz Héctor Nuñez, 
presidente do Walmart Brasil. 

Ciente da complexidade de colocar 
em prática a sustentabilidade nas cadeias 
de suprimentos, especialmente em um 
universo de 7 000 fornecedores, o Wal
mart estabeleceu que para o sucesso da 
iniciativa todos os produtos deveriam ser 
reconhecidos pelo público. Além da dis
tribuição em todas as bandeiras do Wal-



mart (Walmart, Sam's Club, Bompreço, 
Mercadorama, Nacional e TodoDia) eles 
poderão ser comercializados também em 
supermercados concorrentes. 

As dez indústrias participantes anali
saram os produtos e estudaram em quais 
etapas do ciclo de vida (circuito que 
começa com a produção dos insumos 
e matérias-primas e termina na gestão 
dos resíduos após o consumo) poderiam 
efetuar transformações simples e de gran
de resultado na preservação de recursos 
naturais. Todas seguiram um cronograma 
de reuniões mensais que envolveram o 
mapeamento da cadeia produtiva, iden
tificação de oportunidades de otimização 
e reduções de impactos ao meio ambien
te, apoiadas tecnicamente pelo Centro 
de Tecnologia de Embalagens (Cetea) 
do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(Ital) do governo de São Paulo. 

As novidades serão divulgadas aos 
consumidores por meio de duas ações nos 
pontos de venda. "Na primeira, usaremos 

tablóides como uma ferramenta 
de promoção dos produtos, seus 
preços e diferenciais em sustenta
bilidade", diz o gerente de susten
tabilidade do Walmart, Yuri Feres. 
"Na segunda ação, além de esta
rem em seus locais tradicionais, os 
produtos serão dispostos em ilhas 

especialmente identificadas nos corredo
res das lojas". Com isso, o profissional 
acredita que os consumidores serão esti
mulados a optar pelos produtos diferen
ciados, completando o ciclo de mudança 
de hábitos almejado pelo varejista. 

A próxima etapa do projeto End-
to-End, ainda sem data confirmada 
pelo Walmart, contará com a participa
ção de outras quinze empresas - entre 
elas, AmBev, Bunge, Reckitt Bencki-
ser, L'Oreal, Cadbury, Danone, Mars, 
Kimberly-Clark, Sara Lee, Whirlpool, 
Santher e Philips. O objetivo é ampliar 
o alcance da iniciativa e envolver cate
gorias de produtos ainda não exploradas, 
sempre com a ideia de trabalhar produtos 
de renome. (AES) 
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