
depende de ações e de atitu-
des de toda a cadeia produti-
va, do varejo e do consumidor.
Cada vez mais, empresas in-
vestem em projetos de gran-
de visibilidade, que ajudam a
desenvolver pessoas, comuni-
dades e a fortalecer marcas e
produtos.

Na 5a edição do Seminário
de Responsabilidade Social no
Varejo, realizado pela Funda-
ção GetuKo Vargas, Escola de
Administração de Empresas de
São Paulo, FGV-EAESP, em São
Paulo, presidentes e executi-
vos de empresas relataram as
ações que têm desenvolvido
visando à sustentabilidade. Um
deles foi o presidente do Wal-
Mart Brasil, Vicente Trius.

Ele destacou que a utiliza-
ção de 100% de energia
renovável, bem como a redu-
ção a zero do desperdício e a
venda de produtos ecologica-
mente corretos são algumas
das ações em pauta na empre-
sa. Segundo ele, o grupo, que
hoje conta com 322 lojas no
País, desenvolve ações com

diferentes metas de sustenta-
bilidade, e para que isso se re-
alize conta com o apoio de fun-
cionários e fornecedores.

Na prática, em todas as lo-
jas da rede as lâmpadas têm
sido trocadas pelas versões
mais econômicas e estão sen-
do utilizados sensores nas tor-
neiras para economizar água.
Além disso, também serão uti-
lizados sistemas de aproveita-
mento de água das chuvas e
biodigestores para processar
o lixo orgânico. "No futuro, só
serão cadastrados no Wal-Mart
fornecedores que praticarem
ações sustentáveis de respon-
sabilidade social. Já existem,
por exemplo, projetos de rou-
pas feitas com fibra de bambu
e de pet reciclado e os produ-
tos de papel e de madeira te-

rão que ter origem certificada",
afirmou. A empresa também
deverá transferir, de acordo
com Trius, tecnologia para a
implantação de novos projetos
de responsabilidade social.

"Responsabil idade social
é um bom negócio para o mun-
do ficar melhor no futuro, mas
para que isso aconteça é pre-
ciso conjugar o verbo agir no
presente." Com esse concei-
to, o presidente da Unilever
Brasil, Vinícius Prianti, refor-
çou que a base para a susten-
tabi l idade dos pro jetos de
responsabilidade social está
na demonstração cristalina
dos valores e das ações das
empresas.

De acordo com Prianti, os
exemplos são o caminho mais
rápido e eficaz para a disse-

sucesso de projetos de
responsabil idade social



minação de ações de respon-
sabilidade social sustentadas,
e cada empresa deverá ter um
código de princípios, uma es-
pécie de constituição própria,
para ser seguida por funcio-
nários, fornecedores e acio-
nistas. A Unilever Brasil de-
senvolve diversos projetos de
responsabil idade social. Um
deles é o de Araçoiaba, na
Grande Recife, PE (veja repor-
tagem em SuperHiper julho/
2007). Outro é o realizado em
parceria com o Grupo Pão de
Açúcar, denominado Projeto
Estações de Reciclagem.

No seminário da FGV, tam-
bém apresentou seu projeto o
vice-presidente de O Boticário,
Artur Grynbaum. Ele informou
que 1% do faturamento líquido
da empresa é aplicado em pro-

jetos de desenvolvimento so-
cial por meio da Fundação Bo-
ticário. Este ano, a empresa in-
cluiu em seu manual de fran-
quia e de treinamento uma sé-
rie de obrigações que devem
ser seguidas por todos os seus
fornecedores e franqueados,
baseadas nos indicadores do
Instituto Ethos, visando à me-
lhora contínua nas práticas de
qualidade no atendimento, no
ambiente de trabalho e na co-
nexão varejo/cliente.

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Atacadistas
e Distribuidores, ABAD, Ge-
raldo Ca ixe ta , fa lou sobre
projeto que envolve escolas,
famílias e comunidades, pre-
parando-os para a auto-sus-
tentação por meio de orien-
tações para o empreendedo-

rismo. "Em parcer ia fe i ta
com o Sebrae, o Inst i tuto
ABAD já iniciou um projeto-
piloto em Uberlândia, MG, e
já conta com 137 integrantes,
que fazem con t r i bu i ções
mensais para mantê-lo", con-
ta. De acordo com Caixeta, a
Fundação ABAD está estudan-
do a viabilidade de criar um
pro je to de rec ic lagem de
embalagens, que seriam re-
tiradas dos pequenos e mé-
dios varej istas e transporta-
das para uma cen t ra l de
reprocessamento. E também
já faz estudos para implan-
tar outros dois projetos: o
reuso da água nos Centros de
Distribuição e a utilização de
biocombustível na frota dos
a tacad i s t as -d i s t r i bu i do res
de todo o País.
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