
Colarinhos verdes  
Margareth Boarini 
 
A executiva Ivana Ribeiro entrou na BSH Continental em 1993 para cuidar de uma área até 
então desconhecida pela grande maioria dos colegas. Bastava atender ao telefone com a 
saudação "alô, meio ambiente", para ouvir sempre a mesma pergunta do outro lado da linha: 
"Como?". Passados 15 anos, a área comandada por Ivana cresceu, passou a abrigar uma 
equipe de 15 pessoas, expandiu sua atuação também para as áreas de saúde e gestão de 
segurança e, claro, deixou de ser estranha para os colegas. Mais que isso, tornou-se 
estratégica e rompeu fronteiras geográficas. A gerente, diferentemente de seus pares, reporta-
se diretamente ao presidente da BSH Continental e ajudou a posicionar o Brasil como uma das 
principais referências nas ações ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade dentre todas as 
subsidiárias da empresa alemã pelo mundo.   
 
Formada em engenharia química, Ivana foi estimulada ao longo dos anos a investir na 
capacitação profissional. Fez pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e 
engenharia de meio ambiente, MBA em gestão ambiental e, neste ano, decidiu que era hora de 
ganhar fluência na língua inglesa. Partiu nesta semana para uma estada de um mês e meio na 
filial da Carolina do Norte (EUA). O caso vivido pela executiva não é um fato isolado.   
 
A área de meio ambiente virou estratégica desde que deixou de tratar de questões meramente 
técnicas para ter influência na própria reputação da companhia e na perpetuação do negócio, 
uma vez que os recursos naturais dão evidentes sinais de escassez e o aquecimento global 
virou realidade. Certificações, políticas efetivas de redução de riscos ao meio ambiente, 
relações com a comunidade, governos, formadores de opinião e investidores não somente 
moldaram um executivo multidisciplinar como abriram espaço para profissionais até então com 
limitado mercado de trabalho: biólogo, geólogo e sociólogo, entre outros.   
 
"É uma área com demanda extremamente aquecida", afirma Leonardo Souza, responsável 
entre outras pela divisão Oil&Gas da Michael Page no Brasil. Segundo ele, a preocupação com 
a questão ambiental nas empresas cresceu a partir do momento em que este tema tornou-se 
imperativo à continuidade e expansão dos negócios, através da intensificação da cobrança 
exigida até para se ter acesso a mercados internacionais. "A empresa não pode mais ser vista 
como aquela que não se preocupa com o meio ambiente. Por isso, o profissional da área tem 
que aliar visão técnica à de mercado e de pessoas", diz o consultor. "Eu diria que minha área é 
uma das que administram um dos maiores volumes de investimento", respalda Ivana, da BSH 
Continental.   
 
Para Souza, os setores que mais têm buscado pessoas no ramo são as indústrias 
potencialmente poluidoras, como siderurgia, mineração, de co-geração de energia, e aquelas 
com planos de exportação. O mercado de trabalho para este profissional tem crescido de 
forma geral, tanto para técnicos da base da pirâmide, como para a média gerência e 
profissionais de nível sênior. "A remuneração oferecida é agressiva e muitas vezes maior que a 
destinada a áreas consideradas generalistas porque não é fácil encontrar o perfil desejado em 
curto espaço de tempo", diz.   
 
Para Carlos Alberto Roxo, diretor de sustentabilidade da Aracruz, o perfil do profissional e da 
equipe hoje em dia tem de ser muito mais amplo, ter conceito de sustentabilidade. "Não se 
pode mais exigir apenas conhecimento técnico de áreas clássicas. Conceitos como governança, 
códigos de conduta, missão, visão e princípios, por exemplo, fazem parte do dia-a-dia", 
afirma. A empresa, com plantas no Rio Grande do Sul e Espírito Santo, criou a área de meio 
ambiente em 1990. Dois anos mais tarde, agregou a ela a função de relações com a 
comunidade. No ano passado, reestruturou o departamento, conferindo-lhe a definição de 
sustentabilidade. "Meio ambiente, relações com a comunidade e preocupação social estão 
intimamente ligados e exercem impacto direto sobre produção, vendas, investimentos e 
reputação da companhia. É natural que diante disso, o profissional que trabalha na área seja 
obrigado a ter uma visão mais ampla", explica Roxo.   
 



Regina Zimmermann, gerente técnica corporativa da Amanco para Brasil e Mercosul, sabe o 
que significa ter visão ampla. Em 2001, lembra, um diretor seu a chamou para uma conversa e 
a aconselhou fazer um curso na área ambiental. "Achei estranha a orientação, mas aceitei e fui 
fazer um mestrado em engenharia ambiental. Hoje vejo que foi uma decisão acertada. É 
extremamente gratificante ter visão de negócios e poder oferecer programas adequados, 
sintonizados com as expectativas e missão da companhia", conta a executiva, graduada em 
engenharia química.   
 
A gerente reforça a multidisciplinaridade vivida na área. "As coisas tomam vulto e maior 
importância quando discutidas de forma integrada. Primeiro, tivemos as certificações 
centradas em qualidade e depois o foco passou a se abrir e a abrigar segurança e meio 
ambiente, temas amplamente discutidos em todas as reuniões de diretoria não apenas pela 
ótica operacional, mas fundamentalmente estratégica. O profissional que entende isso 
consegue compreender o negócio globalmente", observa Regina. Seguidora do conceito de 
triplo resultado - econômico, social e ambiental -, a Amanco da prioridade a medidas de 
ecoeficiência em todas as unidades fabris, o que faz da executiva uma profissional presente 
em reuniões de diretoria. A equipe comandada pela gerente técnica corporativa tem ao todo 
24 profissionais diretos.   
 
Na Petrobras, a gerência de meio ambiente corporativa conta com 40 profissionais, entre 
biólogos, geólogos, hidrogéologos, oceanógrafos, agrônomos e engenheiros de diferentes 
áreas. Segundo Mônica Linhares, gerente da área, essa gama extensa de profissionais de 
formação variada integra todas as interfaces relativas ao meio ambiente e traz benfeitoria ao 
negócio. "O crescimento da área ambiental acompanha o desenvolvimento de novas 
tecnologias, que, por sinal, demandaram o trabalho de mais e mais profissionais das mais 
diversas áreas."   
 
O fato de trabalhar num setor reconhecidamente de alto impacto ao meio ambiente é outro 
sinal que, hoje em dia, alerta as empresas para a necessidade de investir pesado na prevenção 
e redução de riscos. "Não há projeto na Petrobras em que não se contemple a área ambiental", 
diz a executiva.   
 

 
Leia mais: 
 
O aquecimento global modifica as rotinas do império do varejo  
Célia Rosemblum 
 
Tudo no Wal-Mart, a maior varejista do mundo, é superlativo. São 7343 lojas , cerca de 2 
milhões de funcionários e US$ 374 bilhões de faturamento no ano passado. As metas de 
sustentabilidade seguem o figurino extra-extra-grande. A rede pretende ser 100% abastecida 
por energia renovável, almeja ter zero de desperdício e vender produtos que preservem 
recursos naturais e meio ambiente.   
 
A ordem é trabalhar com afinco para responder às demandas que ganham força com o 
acirramento das discussões em torno do aquecimento global e da escassez de recursos 
naturais. Mas é um esforço recente. Por um bom período o Wal-Mart apenas comemorou os 
bons resultados e seu crescimento. "Mas enquanto isso o mundo mudou", constatou o CEO Lee 
Scott na reunião anual de acionistas, realizada no início do mês em Fayetteville, no Arkansas. 
"As expectativas em relação a nós - e a outras corporações em geral - mudaram. E nós fomos 
pegos de calças-curtas."   
 
Scott está empenhado em não repetir a quebra de um dos dez mandamentos para o sucesso 
do negócio ditados pelo cultuado fundador da companhia, Sam Walton. "Não se pode apenas 
fazer as coisas que um dia deram certo. Tudo a seu redor está sempre em mudança. Para ter 
sucesso é preciso estar à frente dessas mudanças."   
 
A aposta é uma "abordagem 360 graus da sustentabilidade", segundo define o CEO. Em quase 
todos os flancos vulneráveis a críticas, e em uma companhia gigante eles são muitos, existem 



iniciativas em curso. Assolada por uma enxurrada de processos trabalhistas que iam da 
discriminação sexual ao não pagamento de horas-extras compulsórias nos últimos anos, a 
empresa contabiliza este ano oito prêmios como melhor empregador, no molde quase ideal da 
diversidade: pessoas com deficiência, mulheres, multiculturalidade, etnias.   
 
Um dos alvos preferenciais dos ataques de entidades e sindicatos, a incipiente assistência à 
saúde dos funcionários, perdeu força. A varejista assegura que hoje 92,7% de seus 
"associados" (a forma como prefere chamar os trabalhadores) têm algum tipo de cobertura 
"pelo Wal-Mart ou por outra fonte".   
 
Conhecida pela contundência nas negociações com os fornecedores que permitem manter viva 
a alma de uma rede de descontos, os preços baixos, a empresa agora vê as comunidades 
próximas às suas lojas como potenciais parceiras de negócios. O vice-presidente da área de 
alimentos, Jack Sinclair, considera o abastecimento local como um "novo foco". Na Guatemala, 
um trabalho desse tipo é realizado com 22 agricultores que fornecem para algumas das 145 
lojas que a rede tem no país. Na Costa Rica, plantadores de café quase arruinados hoje 
cultivam verduras hidropônicas vendidas no Wal-Mart e comemoram bons resultados.   
 
A opção por reforçar a relação com os fornecedores locais coleciona vantagens: a marca ganha 
pontos na comunidade, a economia local se movimenta, os gastos com transporte são 
reduzidos (e as emissões de gases de efeito-estufa idem) e os consumidores encontram 
produtos mais frescos.   
 
Materiais, processos e tecnologias estão em teste. A rede estabeleceu nos Estados Unidos duas 
lojas-piloto para suas experiências onde o principal mote é reduzir - o consumo de energia e 
recursos naturais, a quantidade de matéria-prima utilizada na obra - e substituir materiais 
renováveis usados para a construção e manutenção do prédio quando for o caso.   
 
Na loja-piloto de McKinney, no Texas, um sistema de energia eólica complementa o 
suprimento da loja e responde por 5% do total consumido. A parede externa da área de 
refrigeração de alimentos, banhada por muito sol no período da tarde, foi tratada com uma 
tinta cerâmica que reduz a necessidade de esfriar o ambiente interno.   
 
Painéis solares distribuídos pela fachada fornecem energia, ainda que de forma mais modesta 
que o equipamento movido a vento. Uma série de clarabóias diminui a necessidade de 
iluminação interna, já menos intensa que nas outras lojas da rede. Sensores controlam o 
acendimento de luzes até nas portas das geladeiras que expõem os produtos. As lâmpadas são 
do tipo T5, que requer a metade da energia consumida pelas demais para a mesma 
luminosidade.   
 
Os dutos de ar condicionado correm a meia altura dos 8,5 metros de pé direito. Assim, explica 
o subgerente Clay Gregson, "a parte em que consumidores buscam as mercadorias fica em 
uma temperatura agradável e o espaço até o teto, que não abriga produtos ou pessoas não 
requer cuidados".   
 
Na loja há reaproveitamento de água, torneiras aeradas, urinóis que dispensam descargas, 
experiências para transformar o óleo de cozinha usado em energia, testes com diferentes tipos 
de cimento que permitam a absorção e coleta de água da chuva. No jardim, 70 mil sensores 
detectam a necessidade de água nas raízes das plantas e acionam um sistema de irrigação 
subterrâneo abastecido por água de chuva captada no local. Resultados? "Em média um 
hipermercado gasta de US$ 88 mil a US$ 90 mil com serviços como água e luz", diz Gregson. 
"Aqui a conta está em torno de US$ 46 mil."   
 
Nas gôndolas, a ofensiva verde começa a se traduzir em embalagens mais racionais e produtos 
mais amigáveis ao ambiente. As lojas de atacado Sam's Club agora vendem toda uma linha de 
limpeza verde, que inclui detergente concentrado. "A embalagem é menor e a água não fica 
viajando pelo país", diz a executiva da área Jill Turner Mitcheal.   
 



Produtos orgânicos a preços acessíveis, como o brasileiro Café Bom Dia, de Varginha (MG), 
negociados de acordo com as regras do comércio justo e vendido a US$ 2 menos que um 
similar no Starbucks também começam a ganhar volume nos expositores.   
 
Embalagens com menos plástico, mais materiais recicláveis, que ocupam menos espaços no 
caminhão estão em desenvolvimento com diferentes fornecedores. Algumas tentam evitar o 
desperdício de alimentos, juntando vários pacotes individuais. Mas aí, gastam, por exemplo, 
mais plásticos. "Às vezes é difícil conciliar as propostas", explica Todd Matherly, diretor da área 
de mercadorias. 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Operação Limpa  



Célia Rosemblum e Marília de Camargo Cesar 
 
Mapa das pegadas  
 
Seis grandes empresas e quatro entidades ambientais estão debruçadas sobre uma questão 
estratégica na era do aquecimento global: quanto um produto emite em gases estufa ao longo 
de todo o seu ciclo de vida? Henkel, dm-drogerie markt, FRoSTA, Tchibo, T-Home e TetraPack 
querem encontrar uma fórmula para medir, de modo confiável, a pegada de carbono dos itens 
que levam aos consumidores. A partir do estudo de casos específicos, a idéia é estabelecer 
uma metodologia padronizada que no futuro possa servir como indicador da relevância de 
impacto para o clima de um item ou evento específico. A tarefa, primeira do gênero na 
Alemanha, é desenvolvida em parceria com organizações ambientais como WWF, Öko-Institut, 
PIK e Thema1.   
 
Rótulos de carbono  
 
A iniciativa, em uma segunda etapa, pretende envolver os consumidores na batalha contra o 
aquecimento global com uma estratégia específica de comunicação. "Existem muitos rótulos no 
mercado, mas não achamos que essa seja a abordagem adequada", diz Uwe Bergmann, 
responsável pela gestão mundial de sustentabilidade da Henkel. A empresa alemã, que há 
cerca de 20 anos estuda os impactos ambientais de seus produtos, da concepção ao descarte, 
com a avaliação do ciclo de vida, acha fundamental determinar quanto carbono é emitido ao 
longo da cadeia de valor. "A idéia-chave é ajudar o consumidor a fazer a escolha certa", diz 
Bergmann. E também haverá parâmetros confiáveis para se fixar metas para redução dos 
gases que causam efeito-estufa.   
 
Mate no papel  
 
A Rei do Mate, franquia com 246 lojas em 15 Estados, vai substituir a partir de julho os copos 
de plásticos por copos de papel. A rede consome 1 milhão de unidades por mês nas vendas de 
chás misturados com leite ou frutas. Embora os copos de papel custem cerca de 20% a mais 
do que os de plásticos, os gastos se justificam, afirma Antonio Carlos Nasraui, diretor 
comercial e de marketing: o público da rede, jovem na maioria, se preocupa com a 
preservação do meio ambiente.   
 
Abaixo o copinho  
 
"Quantos recursos não foram mobilizados só para trazer esse copo d'água até aqui?", reclamou 
Ricardo Young, presidente do Instituto Ethos, na sede do Banco Real, em São Paulo, duas 
semanas atrás. Na abertura de um curso sobre sustentabilidade, Young usou um copo de água 
mineral para exemplificar um tipo de produto com características ambientalmente 
insustentáveis. "Estamos entrando em um novo processo civilizatório, um novo conceito de 
como a sociedade deve funcionar.". Ele acredita que as indústrias precisam debater em toda a 
cadeia produtiva a questão do descarte.   
 
Viva a torneira  
 
Ricardo Young acha que o Tap Project, que estimula o consumo de água da torneira em 
restaurantes de Nova York, é um bom exemplo de cidadania. O projeto promovido pela Unicef 
já inspirou iniciativas semelhantes no Canadá e na Inglaterra. Clientes de restaurantes 
cadastrados são incentivados a tomar água de torneira e a doar US$ 1 por garrafa de água 
mineral que deixa de ser consumida.   
 
Questão de economia  
 
Em São Paulo, uma campanha desse tipo poderia pegar, avalia a gerente de controle de 
qualidade da Sabesp, Érika Martins de Andrade. "Nossa água da Sabesp é boa e segura para 
se beber", garante. A propaganda contrária ao consumo de água de torneira, diz, prejudica a 



população de baixa renda. Uma garrafinha de 500 mil custa R$ 1,50; mil litros da água pública 
saem por R$ 0,42.   
 
Pedalando sem parar  
 
Com 1,8 milhão de habitantes e uma frota de 1,1 milhão de automóveis, Curitiba concentra 
120 quilômetros de ciclovias. Deste total, 81 quilômetros são compartilhados com os pedestres 
e 39 quilômetros são exclusivos para quem pedala. Atualmente, 5% dos curitibanos utilizam a 
bicicleta como meio de transporte. Em Paris, cidade que ganhou destaque nos últimos tempos 
por conta do aluguel de bicicletas, a taxa é de 1,5%.   
 
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba está desenvolvendo o Plano Diretor 
Cicloviário, cujo objetivo é melhorar a circulação na área central e dos bairros, com ampliação 
da rede. Segundo Celia Regina Bim, supervisora de planejamento do órgão, há cerca de 30 
quilômetros de ciclovias a serem implantadas ou em estudo. Também está em estudo a 
implantação de bicicletários no centro da cidade. A idéia é criar 275 vagas em 25 pontos.   
 

 
Leia mais: 
 
Sacolas plásticas sobrevivem às alternativas  
Silvia Czapski 
 
Cerca de 90% de aceitação e, na semana seguinte, queda de 30% da demanda por sacolas 
plásticas gratuitas para embalar compras nos 23 supermercados da rede Super Muffato. Este 
foi o saldo da campanha "Um dia sem ela", promovido em 5 de junho pela empresa, presente 
no Paraná e no interior paulista, informa o gerente de marketing, Alexandre Hilário. Os 
desavisados, explica Hilário, puderam usar caixas de papelão, material que se degrada 
rapidamente no ambiente. A economia foi de 460 mil sacolas.   
 
"Vamos repetir a dose", promete o gerente, atribuindo o sucesso da campanha à divulgação no 
ponto-de-venda, treinamento de funcionários para entregarem menos sacolas no dia-a-dia e 
ações complementares apoiadas por fornecedores e órgãos públicos.   
 
Em agosto, anuncia ele, a Super Muffato lançará sua linha de sacolas retornáveis, ao custo de 
R$ 3 a R$ 18 cada. "Estudamos as necessidades dos clientes e desenvolvemos 18 modelos. 
Não serão brindes, para não comprometer o processo de conscientização", adianta, ao frisar 
que permanece a gratuidade das sacolas em plástico oxibiodegradável, exigidas pela legislação 
no Paraná.   
 
Com um aditivo que promete a decomposição em 18 meses, segundo os fabricantes, o uso 
dessas sacolas virou lei no Espírito Santo e Goiás. Mas foi vetado em São Paulo, lamenta 
Michael Ktisti, representante no país da Willow Ridge Plastics, fabricante do produto.   
 
Em 26 de maio, São Paulo tornou-se o primeiro Estado a subscrever o programa de qualidade 
e consumo responsável de sacolas plásticas, criado por organizações ligadas à indústria do 
plástico - Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief), Instituto 
Nacional do Plástico (INP) e Plastivida - Instituto Socioambiental do Plástico. Fruto de parceria 
com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e a paulista (Apas), o programa prevê 
reduzir o consumo anual, de 18 bilhões de unidades para 13 bilhões em 12 meses, reforça 
Rogério Mani, presidente da Abief.   
 
A estratégia, diz ele, é adotar sacolas mais resistentes, como pede a norma ABNT 14.937. E 
treinar os funcionários das redes para evitarem o que se viu na pesquisa realizada pela SP 
Trade em 12 supermercados paulistanos: 13% dos consumidores usam as sacolinhas 
sobrepostas e 61% aproveitam menos da metade da sua capacidade. A etapa-piloto começa 
em 12 lojas das redes Carrefour e Pão de Açúcar na Grande São Paulo, além de quatro 
empresas de pequeno e médio portes.   
 



Mais espessas e feitas para suportarem até 6 kg, as novas sacolas não reduzirão o consumo de 
matéria plástica na produção. Mas, se o número de unidades encolher, desperdício e despejo 
no meio ambiente tendem a cair, diz Francisco de Assis Esmeraldo, presidente da Plastivida.   
 
Plásticos, avisa ele, constituem 20% dos recicláveis provenientes da coleta seletiva. Mas não 
dá para detalhar a proporção de sacolinhas. "Defendemos a reciclagem mecânica do que for 
possível. Para o que vai para aterros, a solução seria a reciclagem energética (queima com 
produção de energia). Somos contra os oxibiodegradáveis." Segundo Esmeraldo, há estudos 
que comprovam que os oxibiodegradáveis não cumprem o que prometem.   
 
Desenvolvida como substituto barato do antigo saco em papel kraft, a sacola plástica se 
disseminou por facilitar o transporte de produtos. Só depois, o consumidor adotou seu reuso 
como saquinho de lixo. E a forte concorrência no mercado contribuiu para a perda do padrão, 
avalia Sussumu Honda, presidente da Abras, entidade que vem discutindo a padronização 
dessas embalagens com órgãos públicos.   
 
Segundo Honda, o índice de reciclagem de plástico ainda é baixo no país. E há novas 
embalagens em desenvolvimento, como uma reutilizável em papelão lançada pela Klabin. Além 
das sacolas em pet reciclado laváveis e as reutilizáveis em algodão ou tecido-não-tecido (TNT), 
vendidas em redes como Wal-Mart, Carrefour e Pão de Açúcar, a partir de R$ 2.   
 
O programa proposto pela indústria do plástico, avalia, tem o mérito de investir na educação 
socioambiental da população. "No Brasil, a dona-de-casa tem vergonha de ir às compras com 
carrinho de feira, como se faz na Espanha."   
 

 
Leia mais: 
 
Carrinhos de compras ficam mais verdes  
Rosangela Capozoli 
 
Lojas verdes ou ecoeficientes. Pouco importa a definição. O fato é que o tema sustentabilidade 
passou a ser um dos pontos fortes nas negociações entre indústria e varejo. A Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), que já premiava as empresas pela responsabilidade social, ampliou o 
leque e, em 2008, pela primeira vez, passará a chamar o evento de Prêmio de 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo. "Expandimos o programa e neste ano 
faremos o primeiro fórum sobre varejo e consumo sustentável", adianta Jacques Gelman, 
coordenador do Programa de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo da FGV. Os 
trabalhos começaram em junho e quatro reuniões já estão agendadas para tratar do tema ao 
longo do segundo semestre.   
 
"As empresas estão tomando consciência que todo trabalho focado na melhoria do meio 
ambiente as tornarão mais eficientes e competitivas", reforça. Mas essa conscientização não se 
dará da noite para o dia. A sustentabilidade é formada por um tripé que abrange aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. "É um projeto cultural de longo prazo, em todo o mundo, 
mas as grandes empresas já podem desenvolver ações de curto prazo. Se houver pressão por 
parte do consumidor as indústrias agirão com maior rapidez e farão um alinhamento 
estratégico que resulte em competitividade."   
 
Hélio Mattar, diretor presidente do Instituto Akatu, concorda e entende também que se trata 
de um processo que será feito passo a passo. "Troca de embalagens, redução no consumo de 
energia, água e emissão de CO2 serão as primeiras etapas a serem cumpridas", diz. Hoje, 
segundo o coordenador da FGV, apesar de o setor varejista representar uma fatia muita 
expressiva da economia, ainda é pequena a quantidade de empresas "com clara 
conscientização de seu papel como agente de mudança".   
 
Essa exigência já começou, ainda de maneira tímida, nas grandes redes supermercadistas e, 
em menor proporção, nas de pequeno porte. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, investe R$ 
7,5 milhões no primeiro supermercado verde da América Latina, inaugurado este mês. A 



construção da loja em Indaiatuba (SP), obedece aos moldes Leed (Leadership in Energy and 
Environmental Design), que tem por objetivo a diminuição do impacto socioambiental das 
edificações. O sistema de ar condicionado permite redução de 10% no consumo de energia por 
ano em relação a uma loja comum, segundo João Edson Gravata, diretor de operações do 
grupo. "Serão 120 mil KW a menos", garante. Gravata explica que 100% dessa energia 
provêm de fontes renováveis, o que representa queda de 34 mil toneladas/ano de CO2, o 
equivalente a mais de 190 mil árvores reflorestadas. Ainda pelas suas contas, a queda na 
utilização da água ficará ao redor de 40%, o que significará 2,5 milhões de litros por ano.   
 
"As negociações com os fornecedores por uma busca maior de entrega de produtos 
sustentáveis já começou", informa. A água mineral carbono neutro foi um dos primeiros 
produtos sustentáveis desenvolvidos para o novo ponto de venda. Dentro do "laboratório" do 
Pão de Açúcar os lançamentos já estão saindo do forno. "São cinco tipos diferentes de pães", 
diz. Da lista de mais de 20 mil itens comercializados nesse supermercado, quase 800 deles são 
de produtos sustentáveis, de acordo com Gravata. "São produtos que vão desde linha de 
limpeza até perfumaria", exemplifica. José Roberto Tambasco, vice-presidente comercial de 
operações do grupo, acrescenta que "informações, instalações, operação, produtos e 
completos processos de reciclagem e aproveitamento de resíduos são algumas das 
ferramentas escolhidas para envolvermos fornecedores e consumidores acerca de conceitos e 
práticas de consumo sustentável".   
 
Pelo menos por enquanto, comprar produtos sustentáveis terá um custo maior para o bolso do 
consumidor. "A loja de Indaiatuba terá um faturamento maior que as demais por conta de uma 
oferta maior de produtos sustentáveis", afirma Gravata.   
 
A diretora de assuntos corporativos do Grupo Carrefour no Brasil Renata Moura acredita que a 
demanda por produtos sustentáveis barrará a diferenciação de preços. "Dentro da linha 
marcas próprias já conseguimos oferecer produtos sustentáveis com preços até 20% inferiores 
aos demais", afirma. Segundo a diretora, as negociações com os fabricantes estão avançando 
cada vez mais. "Alguns fornecedores estão mais abertos para inovar, mas toda a indústria está 
se movimentando porque há uma demanda pelos produtos sustentáveis", explica. Pelos seus 
cálculos, em 2007, o Carrefour economizou entre 5% e 10% de energia através da utilização 
renovável e cerca de 2,5 milhões de litros de água deixaram de ser gastos.   
 
A rede Wal-Mart já é um exemplo vivo nesse cenário. Após sete meses de vida, o Wal-Mart 
Supercenter Granja Viana, que exigiu investimentos de R$ 45 milhões, já contabiliza ganhos. 
"A diminuição no consumo de energia é de 17% se comparada a uma loja padrão e a 
economia com a água é de aproximadamente 12%", conta Ciro Schmeil, vice-presidente de 
desenvolvimento, que prefere a definição de loja ecoeficiente. Isso significa menos 72 mil 
KW/hora por mês e uma redução mensal de 200 mil litros de água. Dos 60 mil itens vendidos 
na loja, 3,5 mil já são produtos sustentáveis. "Ainda estamos em uma fase de conscientização 
da clientela", comenta Schmeil.   
 
A intenção do Wal-Mart é abrir mais três lojas ecoeficientes nas cidades de São Paulo, 
Salvador e Rio de Janeiro até o final de 2009. O Grupo Pão de Açúcar estreará a sua segunda 
loja verde em meados do mesmo ano.   
 
O Supermercado Vip fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Apesar de ter apenas uma loja, 
há mais de 15 anos, seus donos passaram a dar prioridade à questão da sustentabilidade há 
três meses. Reaproveitar a água da chuva foi uma das iniciativas encontradas. "Desde março 
usamos água da chuva para lavagem da loja e descarga dos banheiros", conta Vera Lúcia 
Galluccio, gerente administrativa. O Vip também colocou à disposição de seus consumidores 
coletores de lixo reciclável. "Todos os dias um caminhão passa para recolher o lixo do dia 
anterior e dá a ele um destino correto", afirma. O óleo de cozinha usado também tem um 
lugar reservado no lixo do Vip. A última novidade foi o lançamento de sacola plástica que 
suporta seis quilos de compra e que poderá ser utilizada várias vezes.   
 
"A abertura de capital do setor de shoppings centers em 2007 está impulsionando os 
empresários a ficarem atentos à questão da sustentabilidade", emenda Luciana Lana, gerente 



de marketing da Associação Brasileira dos Shoppings Centers (Abrasce). A entidade conta com 
195 associados dos 367 shoppings existentes no país. "O tema ainda é embrionário e muito 
complexo, mas o setor está avançando nessa questão", reconhece.   
 

 
Leia mais: 
 
A ordem é reduzir tudo o que é possível no pacote  
Marleine Cohen 
 
A proposta de adequar as embalagens aos novos ditames ecológicos conquista um número 
crescente de adeptos. Vidro, alumínio, plástico ou papelão, a ordem é reduzir peso, espessura 
e tamanho - comprimir, aparar, condensar, apertar, isto é, adequar o design à necessidade de 
poupar o meio ambiente.   
 
Esta é uma tendência internacional e o Brasil, segundo Luciana Pellegrino, diretora-executiva 
da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), não fica atrás. "Desde 2002 se estuda a 
otimização das embalagens no país, de maneira a harmonizar a redução do desperdício e a 
efetiva proteção e aproveitamento do produto, mas as técnicas empregadas e os ganhos 
ambientais decorrentes são restritos aos experts; não chegam ao conhecimento público." Uma 
simples caixa de bombons de 400 g perdeu, entre 1992 e 2007, 18,7% do seu peso, passando 
de 36,9 g para 30,0 g, segundo a Abre.   
 
O papel é o material reciclado por excelência no Brasil: 77,3% do papelão ondulado produzido 
em 2007 foi reaproveitado. Atualmente, atende prioritariamente as indústrias de embalagens, 
em especial as de alimentos, que, em 2006, consumiram 35,39% das aparas disponíveis. O 
papel ondulado é também a embalagem que mais utiliza material reciclado no Brasil: 65% dos 
papéis usados na fabricação de caixas de papelão ondulado são produzidos com fibras 
recicladas, segundo dados da Associação Brasileira do Papelão Ondulado.   
 
Da mesma forma, o mercado de reciclagem de alumínio registrou aumento de eficiência na 
utilização do metal entre os anos 70 e o momento atual, segundo o Compromisso Empresarial 
com a Reciclagem (Cempre). Naquela época, um quilo de alumínio permitia a fabricação de 49 
latinhas. Hoje, produzem-se 74 unidades com a mesma quantidade de matéria-prima - uma 
economia anual de bauxita de 700 mil toneladas e de energia elétrica de 1.976 GWh (ou 0,5% 
do consumo total do Brasil), mediante taxa de reciclagem de 94,4%, muito à frente de países 
como o Japão (90,9%) ou EUA (51,6%).   
 
Já no setor de plástico, onde a taxa de reciclagem nacional de PET supera a dos países mais 
ricos - 51,3% no Brasil em comparação a 38,6% na Europa e 23,5% nos EUA em 2006 -, 
registra-se uma verdadeira queda-de-braço contra aquele que representa um dos maiores 
vilões ambientais da atualidade: o polietileno.   
 
Assim, a gigante Unilever, detentora da marca Seda Xampu, não poupou esforços para 
encontrar uma solução técnica que permitisse excluir a "orelha" de sustentação e fixação da 
tampa do frasco que acondiciona o produto, sem prejuízo da qualidade e segurança da 
embalagem. Resultado: uma economia de 0,5 g de polietileno e uma embalagem nova com 
26,5 g.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As novas apresentações exigem investimentos em pesquisa e adequação de toda a 
cadeia produtiva 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em busca de maior sustentabilidade, a Coca-Cola tem igualmente reduzido o peso das suas 
embalagens PET para refrigerantes ao longo dos últimos 20 anos. Segundo seu diretor de Meio 
Ambiente, José Mauro de Moraes, "a embalagem de dois litros baixou de 59 g para 48 g, 17% 
menos. Quanto à de 600 ml, vai cair de 28 g para 22 g, uma diminuição de 21%".   
 



O plástico foi alvo de preocupações também na Natura. Usadas como material de apoio, as 
sacolas das consultoras continham polietileno 50% virgem e 50% reciclado pré-consumo. Em 
2002, um estudo comparativo provou que o kit, composto de 30 unidades, era o item de maior 
impacto ambiental da empresa. Foi substituído por sacolas de papel 100% reciclado (75% de 
aparas pré consumo e 25% de aparas pós consumo adquiridas de cooperativas de catadores).   
 
Outra inovação para substituir o emprego do plástico na indústria e comércio partiu da Apotek, 
que lançou uma embalagem plástica biodegradável especialmente dirigida para o setor 
farmacêutico. Produzidos com um aditivo especial (o PDQ-H), os potes plásticos se degradam 
em cerca de um ano.   
 
Embalagens menores barateiam custos de produção e de transporte. Ainda assim, com as 
novas embalagens, é consenso entre os empresários haver apenas ganho ambiental por ora, já 
que as despesas com tecnologia e principalmente matéria-prima aumentam ano a ano. "Ao 
contrário do que se imagina, as novas apresentações exigem investimentos em pesquisa e 
processos de adequação de toda a cadeia produtiva, além de testes de segurança e laudos de 
certificação", esclarece a diretora da Abre.   
 
Para Fábio Mestriner, professor-coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), todos estes esforços institucionais não são, 
todavia, necessariamente entendidos pelo público, nem revertem em aumento nas vendas.   
 
Destacando que "o consumidor tem simpatia pela defesa do meio ambiente", Mestriner 
argumenta que existem estudos que comprovam que "não se compra ou se deixa de comprar 
por causa do apelo ecológico, embora o mercado esteja sintonizado com a causa ambiental". 
Ele defende uma comunicação mais clara: "Com exceção do refil, que representa economia de 
plástico de 80% em relação ao frasco convencional, quem compra não sabe que está levando 
uma embalagem ecológica".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jun. 2008, Especial Negócios 
Sustentáveis, p. F1-F4. 


