
tualmente, a responsabilidade socio-am-
biental se apresenta como um tema cada
vez mais importante no comportamento

das organizações, exercendo impactos nos objeti-
vos, estratégias e no seu próprio significado. Longe
de ser um modismo, ou mesmo uma simples
tendência, essa é uma nova forma de fazer negó-
cio, que pode trazer muitos resultados. Quem já
adotou esta mudança começa a colher frutos, uma
vez que é preferida pelos consumidores.

Pesquisa realizada pelo Instituto Latin Panei,
no início deste ano, mostra que os hábitos
e comportamentos do consumidor estão mu-
dando. Dentre os entrevistados, 46% optam
por uma marca ou uma empresa que pratica
ações de cunho social ou de sustentabilidade
ecológica. Em pesquisa semelhante, realizada
em 2005, esse percentual era de 35% "As
empresas devem ficar atentas porque os con-
sumidores estão preferindo produtos que não



agridam a natureza, mesmo que tenham que
pagar mais por isso", analisa Patrícia Menezes,
gerente de marketing da Latin Panei.

A pesquisa mostra ainda que 93% dos
consumidores valorizam empresas que pra-
ticam programas de responsabilidade social
e ambiental, 79% procuram por produtos
saudáveis, 60% compram produtos que não
prejudiquem o meio ambiente, 39% lêem os
rótulos antes de comprar e 57% estão dis-
postos a pagar mais por produtos saudáveis.
Diante da realidade detectada na pesquisa.
Patrícia Menzes faz um alerta: "os consumi-
dores estão cada vez mais bem-informados
e mais preocupados com a questão do meio
ambiente; então é muito bom que as empre-
sas estejam atentas a esse fato".

INDÚSTRIA E VAREJO
Patricia explica que tanto a indústria como

o varejo precisam conhecer e entender quem
é o seu público e como se comporta diante de
tantas mudanças no mundo. "O mundo está
em mudança, e as pessoas também. Para so-
breviver neste mercado em constante
mudança, é preciso

estar em comunicação com o seu público". "O
varejo deve entender cada missão de compra
do consumidor, considerando as categorias
que ele gosta de comprar, as marcas que co-
loca no carrinho, além do seu gosto particular,
que hoje leva em conta as muitas questões de
sustentabilidade", complementa.

Ela enfatiza que toda empresa, independen-
temente do seu ramo de ação e de seu porte,
deve adotar regras de sustentabilidade, pois
em poucos anos essa será a única forma de
sobreviver no mercado. "Muitas empresas já
se mostram preocupadas com a preservação
do meio ambiente e desenvolvem ações de
preservação. Essas serão as preferidas do pú-
blico, em menos tempo do que se imagina".

PÃO DE AÇÚCAR
O Grupo Pão de Açúcar já descobriu essa

nova forma e, com uma política estruturada
de responsabilidade sócio-ambiental, tem co-
mo objetivo atuar em três grandes causas:
bem-estar, desenvolvi-



mento comunitário e sustentabilidade do con-
sumo. "Todas essas frentes têm programas
desenvolvidos por meio de ações relacionadas
ao negócio", explica Cristiane Macedo, geren-
te da área de consumo consciente da rede.

A reciclagem é uma das apostas do Grupo
Pão de Açúcar para estimular seus consumi-
dores a desenvolver práticas simples e coti-
dianas, que contribuam com a preservação do
meioambiente. A rede implantou as estações
de reciclagem pós-consumo no Brasil, em
2001, e já conta com 94 delas em funciona-
mento. Com esse processo, a matéria-prima é
reutilizada, reduzindo a extração dos recursos
naturais e contribuindo com a geração de em-
pregos. Em constante evolução, desde 2007,
a rede Pão de Açúcar recebe, em 51 das suas
estações, óleo de cozinha para reciclagem e
produção de biocombustível. Outra ação é o
Caixa Verde, que possibilita ao cliente deixar
para trás, ou seja, na loja, as embalagens dos
produtos que comprou.

A gerente da área de consumo consciente
explica que para oferecer uma alternativa ao
uso das sacolas plásticas e diminuir o impacto
dessas embalagens no meio ambiente, a rede
Pão de Açúcar lançou, em 2005, os primeiros
modelos de sacolas retornáveis do varejo. Em
parceria com a Fundação S.O.S. Mata Atlântica,
mais de 180 mil unidades de sacolas retorná-
veis já foram vendidas nas lojas Pão de Açúcar
de todo o Brasil, com parte da renda revertida
para os projetos ambientais da Fundação.

Outra ação de sustentabilidade do Pão de
Açúcar é o Programa "Caras do Brasil", de ca-
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pacitação, que dá aos fornecedores assessoria
para adequação às exigências legais e do merca-
do. Os produtos campeões de venda, vinculados
ao "Caras do Brasil", são o mel, o saco de lixo e o
pano de prato. Atualmente as vendas registradas
pelo "Caras do Brasil" alcançaram R$ 2 milhões
- o valor é 12 vezes maior que o verificado no pri-
meiro ano da ação de R$ 167 mil.

WAL-MART
O Grupo Wal-Mart assumiu metas globais

ousadas de redução de resíduos, eficiência ener-
gética, diminuição de gases do efeito estufa e
impulso a produtos sustentáveis. Até 2010, in-
vestirá cerca de US$ 500 milhões em infra-estru-
tura e aprimoramento de sistemas de gestão, em
busca de resultados. O compromisso do Grupo
para com o meio ambiente - focado em três ei-
xos de atuação, clima, resíduos e produtos - está
expresso em suas diretrizes corporativas.

Todas as lojas do Wal-Mart inauguradas
em 2007 obedeceram a padrões construtivos
que buscam a ecoeficiência, desde o canteiro

de obras até a operação. Isso inclui, por exem-
plo, o manejo do entulho, a redução do consu-
mo de energia, a adoção de material reciclado
ou de impacto reduzido e o reaproveitamento
da água da chuva. O teto das novas lojas é
20% mais baixo, o que reduz a utilização do ar
condicionado.

Algumas lojas utilizam o calor gerado na ca-
sa das máquinas para aquecer a água para pro-
cesso de higienização. Em algumas unidades,
as padarias e os refeitórios são abastecidos
com gás natural, considerado um combustível
limpo. Entre as outras ações de sustentabilida-
de estão o Resíduo Zero, ampliação dos postos
de entrega voluntária de material reciclável nas
lojas do Grupo, estímulo aos produtos sustentá-
veis, comercialização de produtos têxteis com
fibra de bambu e a redução de 20% do total das
emissões de gases da rede, até 2012.

ECOLOGICAMENTE CORRETA
A rede varejista Super Nosso, do Grupo

Aliança de Atacados e Supermercados, inaugu-
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rou recentemente sua primeira loja dentro dos
padrões de sustentabilidade, que passa a ado-
tar como diretriz. Ela fica no bairro Luxemburgo,
em Belo Horizonte. De acordo com o gerente de
marketing, Antônio Celso, a rede tem o conceito
de estar sempre inovando. "Somos pioneiros
em várias ações, e o público já nos conhece
como a rede que sempre sai na frente".

A loja nasceu com um projeto de redução
de consumo de energia, de água, reaproveita-
mento de recursos naturais. Totalmente mo-
derna, conta com soluções arquitetônicas que
permitem uma boa circulação de ar natural,
sem a necessidade do ar condicionado e a ener-
gia da refrigeração que aquece a água, pois há
o reaproveitamento do calor dos equipamentos.
O gás usado na refrigeração é o AEC1, que
não ímpacta o meio ambiente. "Nossa loja é
a primeira da América Latina a usar esse pro-
duto, que não agride a camada de ozônio da
atmosfera".

Antônio Celso afirma que a loja oferece
ao consumidor as sacolas oxibiodegradáveis,
aquelas que se decompõem em seis meses.
Além disso, disponibiliza as sacolas retornáveis,
feitas de algodão ou de juta. Toda a madeira do
imobiliário da loja é composta de eucalipto e de
demolição.

Foram realizados ainda investimentos na
capacitação dos funcionários, uma vez que pre-
cisavam entender como é trabalhar numa loja
com este conceito, e além disso era necessário
que se familiarizassem com os equipamentos
da nova loja. "São as pessoas que fazem a di-
ferença, e nosso projeto incluí também nossos
colaboradores".

NO INTERIOR
A partir deste mês, começa a coleta sele-

tiva das seis lojas da Rede de Supermercados
São Jerõnimo, que fica em Passos, no Sul de
Minas. De acordo com Jerõnimo Machado,
proprietário da rede, o projeto já está montado
e em fase de implantação. As lojas recebe-
rão ainda o óleo comestível usado, que será
vendido para usinas da região, e a renda da
comercialização é destinada a outros projetos
de ação de sustentabilidade.

Além da direção, todos os funcionários da
Rede estão engajados nas ações de susten-
tabilidade da empresa. Prova disso é que na
semana do meio ambiente, eles se organiza-
ram e realizaram uma passeata para chamar a
atenção da comunidade local sobre a preserva-
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cão do meio ambiente. Com o apoio da Polícia
Militar foram realizadas palestras em escolas
da região, com sorteios de sacolas retornáveis.
"Ficamos felizes em perceber que, depois des-
sas ações, os consumidores começaram a usar
as sacolas que foram sorteadas, e até mesmo
adquirir outras, pois estavam preocupados com
a redução do uso de sacolas plásticas", explica
Jerônimo Pereira Machado.

Através das ações da Rede, houve uma
mobilização maior na cidade, sobre questões
ligadas ao assunto. Jerônimo conta que fez

algumas palestras sobre o tema. "Gostaria que
outras empresas também visualizassem este
novo cenário que se apresenta no mundo mo-
derno. Aquelas que não acompanharem a con-
temporaneidade infelizmente terão seus dias
contados", afirma Jerônimo.

SACOLAS ECOLÓGICAS
Desde março deste ano, o Supermercado

Santa Helena, de Sete Lagoas, está desenvol-
vendo o projeto "Colabore com o nosso planeta
- Utilize sacolas reaproveitáveís". O Supermer-
cado confeccionou sacolas ecológicas, feitas de
juta, que suportam 15 quilos. A meta, segundo
Frederico Bastos, um dos administradores da
rede, é diminuir o número de sacolas plásticas
que são jogadas no meio ambiente.

Ele explica que o projeto foi viabilizado,
tendo em vista que, na natureza, uma sacola
de plástico comum pode levar até 400 anos
para se deteriorar, e cada sacola reaprovei-
tável tem potencial de eliminar mais de mil
sacolas descartáveis.

"Para incentivar o uso das sacolas ecoló-
gicas foi criado um sistema de acumulação
de bônus no programa de fidelidade da rede.
Esses bônus são trocados por brindes que vão
de cestas básicas e bicicletas a aparelhos
de DVD e microondas. Atualmente a rede
está formatando um projeto de distribuição de
mudas de árvores, que será implantado até o
fim do ano.

CONSUMIDOR COBRA
Os consumidores começam a valorizar com-

portamentos ecologicamente corretos e a pre-
ferir produtos de empresas identificadas como
responsáveis pela preservação do meio ambien-
te. O arroz Pilecco Nobre é um destes produtos.
Sua produção aproveita 100% dos resíduos. A
empresa investiu R$ 45 milhões num projeto
que, ao aproveitar os resíduos que seriam des-
cartados na natureza, não só tornou a empresa
auto-sustentável, como também a possibilitará
para fornecer energia limpa para a concessioná-
ria local, o que vai acontecer em 60 dias.

De acordo com o presidente do Grupo, Oné-
lio Pilecco, foram desenvolvidas várias ações
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que tinham como objetivo tornar o arroz um
produto sustentável. Por isso foi desenvolvida
uma tecnologia que viabiliza novos processos
industriais atendendo ao Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL). A empresa deixará
de jogar 40 mil toneladas de gás carbônico na
atmosfera, por ano".

SABÃO EM PÓ
O sabão em pó Tixan Ypê, fabricado pela

Química Amparo, passa a utilizar embalagens
certificadas com o selo dio Forest Stewar-
dship Council (Conselho de Manejo Florestal).
O lava-roupas é o primeiro no segmento de
higiene e limpeza a adotar a certificação con-
cedida pela FSC, entidade internacional que
atesta o manejo responsável das florestas em
todo o mundo. A empresa também acaba de
apresentar à comunidade o Viveiro Comunitário
SOS Mata Atlântica - Campinas, integrante do
projeto socío-ambiental programa Floresta do
Futuro Ypê. O projeto está sendo desenvolvido

com objetivo de plantar 200 mil mudas para a
restauração da vegetação de Mata Atlântica
em várias áreas, totalizando-120 hectares na
Região Metropolitana de Campinas.

Os consumidores querem comprar
filtros de água produzidos por

empresas que garantam que não
destruíram rios para a retirada de

argila e florestas para a queima da
cerâmica
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BIODEGRADÁVEL
O amaciante de roupas Candura foi re-

centemente classificado como facilmente
biodegradável, pelo texto de biodegradabi-
lidade imediata 301 B, realizado pela Bioagri
Laboratórios. O uso de produtos com essas
características resulta em menor impacto
ambiental sobre os ecossistemas fluviais que
recebem efluentes de origem domiciliar.

De acordo com Roberta Cardoso, coorde-
nadora-técníca do Programa de Responsabi-
lidade Social e Sustentabilidade no Varejo,
da Fundação Getúlio Vargas, muitos varejis-
tas já estão sensibilizados sobre a responsa-
bilidade de preservar o meio ambiente, e por
isso investem em lojas e-produtos ecologica-
mente corretos. Contudo, eles se esquecem
de informar para o consumidor as diferenças
entre um produto ecológico e outro que cau-
sou danos ao meio ambiente. "Não adianta
ele criar essas ações sem explicar para o
consumidor o diferencial que ele estabele-
ceu para a escolha do seu mix. É preciso
mais informação no ponto-de-venda".

Essa é a principal falha e a causa de
perdas num projeto de criação de uma ges-
tão ecológica. "O que afasta o consumidor
do produto ecologicamente correto não é
a questão financeira e sim a falta de infor-
mação". Para ela, o consumidor já come-
ça a preferir se relacionar com empresas e
produtos que respeitem o meio ambiente,
e há uma tendência de mudança de compor-
tamento. Contudo, segundo ela, o mais im-
portante é que o varejo caminha na busca de

•uma sociedade melhor e mais sustentável,
está se modernizando e criando uma gestão
mais adequada ao meio ambiente.

Essa mudança gera impacto positivo
tanto, na despesa como também na recei-
ta. No caso da despesa pode-se destacar
redução de custo, uma vez que há uma
utilização racional dos custos, atração de
novos tá entos, retidão de funcionários, que
passam a sentir orgulho de estar naquela
empresa, e maior viabilidade para resolver
possíveis problemas. Na outra ponta há
também um aumento da receita, melhoria

da imagem da empresa, pois ações de pre-
servação do meio ambiente trazem valoriza-
ção, reconhecimento e lealdade por parte
dos consumidores. •
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