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Criança carente é o foco de campanha do Wal-Mart com fornecedores. Investir em marketing 
social já não é mais novidade no meio corporativo, principalmente para nomes do porte de 
Johnson & Johnson, Nestlé, Wal-Mart, Faber-Castell e Estrela. A diferença é a forma como as 
cinco empresas resolveram conduzir os novos investimentos na área. Juntas, elas lançam a 
"Mundo Melhor", uma campanha que terá um ano de duração e que prevê a doação de alimentos, 
material escolar, produtos de higiene pessoal e brinquedos para 1,5 mil crianças carentes.  
 
A partir do próximo mês, 2% do faturamento obtido com a venda de produtos das companhias 
parceiras nas 14 unidades do Wal-Mart serão revertidos em donativos para instituições sociais 
instaladas nas proximidades das lojas da rede varejista. A estimativa inicial é de que sejam 
arrecadados R$ 220 mil durante a vigência da campanha. Já o custo estimado para a sua 
realização é de R$ 400 mil.  
 
A campanha será dividida em quatro fases. Na primeira, a verba obtida entre os meses de abril e 
maio será revertida em produtos Nestlé, ao preço de custo, e destinada às entidades em junho. A 
segunda será referente às vendas dos meses de julho e agosto, com conversão para produtos da 
Johnson em setembro. A porcentagem obtida com as vendas na terceira e quarta fases será 
revertida em brinquedos e material escolar, respectivamente.  
 
Contribuição adicional  
 
"Assim, conseguimos satisfazer as necessidades que as instituições e suas crianças venham a ter 
no decorrer de um ano", diz o diretor-executivo de assuntos corporativos da rede Wal-Mart Brasil, 
Aprigio Rello Jr. "Estaremos contribuindo para que crianças carentes tenham a garantia do direito 
de se alimentar, brincar e estudar com saúde."  
 
Rello Jr. conta que a idéia de juntar as cinco empresas em uma campanha surgiu no ano passado, 
em reuniões comerciais entre a varejista e seus fornecedores. "Essas empresas já têm histórico 
nesse setor; nossa proposta é oferecer uma contribuição adicional", fala o diretor-executivo. "Essa 
é a primeira campanha social de que tenho conhecimento; ela consegue reunir a indústria, o 
varejo e empresas de serviço."  
 
Além das parceiras, a iniciativa conta com o apoio da RW Art, que desenvolveu a campanha, da 
rádio Energia 97 FMque fará a divulgação, da empresa de fotolito FTW, da gráfica TARFC e da 
Câmara Americana de Comércio (Amcham). Para reforçar a divulgação da campanha, serão 
distribuídos 560 mil folhetos aos consumidores das lojas Wal-Mart. Outros 1,2 milhão de folhetos 
serão entregues nos estacionamentos das unidades ao longo dos próximos 12 meses.  
 
Segundo o gerente-executivo de assuntos corporativos da Nestlé, Francisco Garcia, a participação 
da multinacional suíça na campanha será por intermédio da divisão de biscoitos. Portanto só serão 
computadas as vendas de biscoitos Nestlé na promoção. "Mas serão repassados às entidades 
produtos de todas as linhas, menos leite, em razão de normas de doação do Ministério da Saúde", 
diz Garcia. "A idéia é repassar a mesma cesta de produtos nutricionais da nossa campanha-mãe, 
a ‘Junta Brasil’." Nas demais empresas, entram na lista de doações todas as linhas de produtos.  
 
Ainda não foram divulgados os nomes das entidades que serão contempladas. Segundo Rello Jr., 
a seleção será feita em parceria com a Fundação Abrinq. As 14 lojas do Wal-Mart que participam 
da campanha estão instaladas na capital paulista, cidades do interior de São Paulo, além de 
Curitiba, Rio de Janeiro e Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.  
 
Projeto ambiental  
 



Não é fato recente que o Wal-Mart participa de ações em conjunto com outras empresas. No fim 
do ano passado, a rede varejista aliou-se à Alcan Alumínio do Brasil Ltda. e à Pananco do Brasil 
(fabricante da Coca-Cola) para o desenvolvimento de uma promoção de cunho ambiental. Até o 
fim deste mês, ao adquirir uma embalagem multipack com seis unidades de refrigerantes da 
Coca-Cola (incluindo as marcas Sprite, Kuat e Fanta), o consumidor tem o direito de trocar o 
tíquete de compra por um "ecocrédito" na rede. Ao retornar as seis latas vazias à loja e depositá-
las nas máquinas coletoras, o consumidor recebe um comprovante de reciclagem que, com o 
"ecocrédito", dá direito a brindes.  
 
Além de incentivar a reciclagem da latinha de alumínio, a promoção visa o relançamento das 
embalagens multipack com seis unidades e, conseqüentemente, o incremento nas vendas. Ainda 
não há um balanço sobre o aumento da comercialização do produto. Segundo a gerente de 
desenvolvimento de mercado de laminados da Alcan, Adriana Stecca, foram recolhidas 16 mil 
latinhas entre 12 de dezembro e 9 de fevereiro. "Isso mostra que é possível unir toda a cadeia 
produtiva em uma ação que ofereça benefícios múltiplos."  
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