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quase quatro vezes mais do que ganhariam se vendessem 

seus produtos sozinhos. 

Mas a Solidarium não parou por aí. Há um ano lançou 

uma nova plataforma on-line, a "solidarium.net", para que 

todos os mais de 1.600 artesãos que atendem possam se 

conectar com os consumidores do mundo. 

Programas Sustentáveis 
Primeiro parceiro da Solidarium, o Walmart , maior vare

jista do mundo, está sempre renovando seus programas de 

acordo com as tendências de varejo e de relação de consumo. 

Um dos grandes destaques da rede tem sido o "Sustentabi

lidade de Ponta a Ponta". 

A d i re tora de Sustentabilidade do W a l m a r t , Camila 

O diretor de soluções em sustentabilidade na PwC no Bra

si l , Carlos Rossin, apresenta os resultados de uma pesquisa 

indicando que 5 0 % dos CEOs pretendem incrementar ações 

para reduzir o impacto na natureza, confirmando haver um 

movimento amplo de se preservar o meio ambiente. 

Ele ressalta a importância de se entender o ciclo de vida 

dos produtos e explanou sobre a contribuição que o design de 

uma edificação pode dar ao meio ambiente. "Cada material 

utilizado na construção de um supermercado vai interferir na 

natureza, basta observar as necessidades de limpeza de um 

piso, da carga de iluminação de uma loja, do abastecimento 

de água e outros quesitos fáceis de enxergar quando se presta 

atenção em pequenos detalhes", destaca Rossin. 

Outro fator importante é a logística reversa de pós-consu-

mo e a nova política nacional de resíduos sólidos, cobrando 

responsabilidades divididas no descarte. "É uma respon

sabilidade compart i lhada, ou seja, o produtor também é 

responsável", explica Rossin. 

Case Solidarium 
Um dos grandes cases que mostra os benefícios de uma re

lação de ganha-ganha é o da Solidarium, empresa que conecta 

produtores de comunidades de baixa renda com o mercado, 

uma vez que não ter iam condições de art icular a criação, 

produção e comercialização de seus produtos sozinhos. 

O fundador da Sol idar ium, Tiago Dalv i , conta que foi 

trabalhar em uma ONG logo que terminou a faculdade, e 

começou a vender os produtos de artesões de forma direta, 

até que percebeu que havia demanda para àquela produção. 

Com uma ideia empreendedora, em 2 0 0 7 , junto com ou

tras pessoas, abriu uma loja em um shopping, mas quase 

fa l i ram no pr imeiro ano. "Na época eu t inha 20 anos, e a 

Solidarium foi a minha primeira empresa e meu pr imeiro 

emprego, não t inha experiência nenhuma", conta. 

Em 2 0 0 8 , a equipe buscou entender melhor o mercado, 

percebendo que entrar em grandes varejos poderia ser o 

salto que a empresa precisava. Fizeram então os primeiros 

contatos com o Walmart e, após demora de seis meses para 

serem atendidos, conseguiram f i rmar uma parceria. 

Depois de conquistar o Walmart , conseguiram despertar 

o interesse de outros varejistas de grande porte, como Lojas 

Renner, TOK & STOK e Natura. 

Hoje é possível ver nesses e em outros grandes magazines 

os produtos dos artesãos, que conseguem ganhar em média 
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Valverde, deixa bem clara a missão da empresa. "Vender 

por menos para as pessoas viverem melhor". E, par t indo 

desse princípio, são criados programas como esse junto aos 

fornecedores. "O Sustentabilidade de Ponta a Ponta é uma 

parceria que visa est imular os fornecedores a reduzirem 

o impacto sobre o meio ambiente", descreve. 

Para o desenvolvimento da ação, ela afirma ser fundamen

tal a participação da área comercial ao contatar os fornece

dores que entrarão no Programa, a f i m de que as práticas 

dos produtores atendam às necessidades dos consumidores. 

"Sustentabilidade é uma estratégia de negócio que melhora 

a produtividade", diz Cristina. 

Para exemplificar essa relação, ela conta a experiência que 

fizeram junto a marca Whiskas de rações para gatos. Varejo 

e fornecedor testaram d iminui r o tamanho da lata como for

ma de economizar a folha de aço e também atender melhor 

o consumidor f inal , uma vez que os clientes apontavam em 

pesquisa que os gatos nunca comiam todo o conteúdo da 

lata. Uma autêntica relação ganha-ganha. 

Com esse programa, o Walmar t tem a meta de conven

cer os fornecedores a diminuírem em 5% o tamanho da 

embalagem e chegam até mesmo a or ientar o que deve 

v i r escrito nela. 

Como alguns f icam com receio de d i m i n u i r o espaço 

na gôndola, a solução é fazer acordos como, por exem

plo, o f i rmado com a marca Band-aid. Com a garantia de 

manter o espaço de exposição, o fabricante d i m i n u i u em 

12% o tamanho da embalagem, mantendo a quantidade de 

curativos. Uma iniciativa que reduz o consumo de celulose 

para a confecção da embalagem e agrega valor ao produto 

aos olhos do consumidor. 

O próximo passo, conta Cristina, será conscientizar o con

sumidor. Segundo dados da empresa, menos de 2 0 % dos 

clientes entendem o que é sustentabilidade. "Orientamos 

os parceiros a colaborarem na educação do consumidor, 

colocando comunicação nesse sentido em suas caixas", 

conta. "Acreditamos que realizar essa abordagem por meio 

da embalagem do produto será ainda mais eficaz", conclui. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 156-159, jun. 2013.




