
MATÉRIA DE CAPA

O futuro
é verde

O planejamento estratégico do varejo não pode mais

ignorar o papel das empresas na promoção de práticas

ambientalmente sustentáveis em seu modelo de negócios

por ca ro l i ne mazzonet to
ilustração édio w i l son



n ão faz muito tempo que

a sustentabilidade am-

biental começou a fazer

parte das estratégias do

varejo brasileiro. As iniciativas nessa

área só começaram a surgir com mais

força há cerca de três anos, mas as

demandas da cadeia produtiva e a

conscientização do público consumi-

dor já estão tornando praticamente

obrigatórias ações que antes eram

vistas apenas como um diferencial

de mercado. Seja por meio da recicla-

gem, da busca por fontes alternativas

de energia, do tratamento e diminui-

ção de resíduos ou de campanhas de

educação ambiental, os caminhos

para se tornar um "varejista verde"

já estão traçados. Para as empresas
do setor, a questão agora não é

somente ajudar na preservação do

meio ambiente através da promoção

de um comércio sustentável - é a

própria preservação do negócio que

está em jogo.

De acordo com o conceito atual

de sustentabilidade, definido pela

Comissão Mundial sobre o Meio

Ambiente e Desenvolvimento, a

atividade humana deve ser am-

bientalmente correta, socialmente

justa e economicamente viável. No

varejo, isso se aplica na medida em

que atitudes simples, como trocar

lâmpadas convencionais por outras

de baixo consumo, contribuem para

preservar o meio ambiente e também

para reduzir a conta de luz.

Nas grandes empresas, a susten-

tabilidade já é tratada como estratégia

global. O Wal-Mart, maior varejista

do mundo, investiu US$ 500 milhões

em ações ambientalmente corretas. A

empresa implantou dez plataformas

de atuação, que envolvem influenciar

fornecedores em busca de produtos e

embalagens sustentáveis, reciclagem,

neutralização de carbono, apoio a

produtores regionais e conscienti-

zação de clientes e funcionários. A

estratégia também envolve manter

uma operação sustentável em toda a

cadeia logística, incluindo lojas, cen-

tros de distribuição e escritórios.

compromisso pessoal
Um dos programas criados pela

empresa para sensibilizar os cola-

boradores é o Projeto Pessoal para
a Sustentabilidade (PPS), lançado

• no ano passado. O funcionário se
inscreve no programa, escolhe uma

ou mais entre as sete frentes de atua-

ção e começa a pensar em iniciativas

positivas na área escolhida, seja no

trabalho, em casa ou na comunidade.
As opções envolvem compras res-

ponsáveis, redução e reciclagem de

resíduos, saúde e bem-estar, energia,

água, mobilização e voluntariado.

O programa já deu resultados.

A gerente de sustentabilidade do
Wal-Mart Brasil, Christianne Urios-

te, conta a história do funcionário

responsável pela manutenção das

caixas d'água de uma loja paulistana
que adotou o PPS Água e descobriu

uma maneira de evitar o desperdício.
Na lavação dos reservatórios, a cada

três ou quatro meses, os cerca de 2

mil litros de água limpa contida nas

caixas, que precisam ser esvaziadas

para a manutenção, eram jogados

fora. O colaborador propôs então que

a empresa alugasse um carro-pipa,

onde a água limpa seria armazenada
durante a lavação e depois devolvida

para o reservatório.

"Ele poderia simplesmente não

fazer nada e continuar jogando água

fora. A partir do momento que a

gente lançou esse desafio e ele ado-

tou a água como desafio, começou a
repensar o dia-a-dia, a rotina dele",



NO WAL-MART os funcionários podem optar por sete frentes de atuação, da reciclagem à economia de energia

comenta Christianne. Além do PPS,

a empresa pretende, até o final de

2009, treinar 100% dos funcionários

para a sustentabilidade - o treina-

mento é resultado de uma parceria

com o Instituto Akatu pelo Con-

sumo Consciente. Os funcionários

aprendem sobre aquecimento global,

economia financeira e de recursos

naturais e consumo consciente.

O que justifica o investimento

do Wal-Mart na conscientização

dos colaboradores é o fato de uma

das seis estratégias globais da em-

presa ser justamente a liderança em

sustentabilidade. "Se a empresa quer

mover o mercado para essa questão,

o motor que puxa tudo isso são os

nossos consumidores. E quem entra

em contato com os consumidores

são os colaboradores. Estamos trei-

nando nossos funcionários para que

eles sejam sensibilizados e passem

essa mensagem para os clientes",

explica Christianne.

novos hábitos
É dos clientes, aliás, que depende

o sucesso ou fracasso de muitas das

práticas sustentáveis promovidas

pelo varejo. Talvez a mais comum

delas seja a substituição das sacolas

comuns de plástico para transportar

as compras nos supermercados por

outras reutilizáveis, de tecido. Muitas

empresas põem à venda nas lojas as

sacolas - a maioria delas feita de algo-

dão - ou promovem campanhas para

que os consumidores se habituem a

trazer suas próprias bolsas.

Mas a substituição das sacolas

plásticas esbarra na cultura da po-

pulação, acostumada a usá-las para

armazenar lixo doméstico - hábito

que, de acordo com José Goldemberg,

presidente do Conselho de Estudos

Ambientais da Fecomercio (Federa-

ção do Comércio do Estado de São

Paulo), é responsável por 3 mil das

15 mil toneladas de lixo produzidas

diariamente na região metropolitana

de São Paulo. "Há opções de reciclar

as sacolas, de devolver as sacolas ou

então de não usar as sacolas de plásti-

co, e tudo isso passa por um processo

educativo", explica Goldemberg.

A empresa paulistana Ecoima-

gination é especialista em produzir

sacolas ecológicas e retornáveis,

mas somente 20% de seus clientes

são varejistas. A diretora Maria das

Graças Pereira espera que até o fim

do ano esse número suba para 50%,

pois a procura pelos produtos fabri-

cados pela empresa tem aumentado.



Investir em sacolas reutilízáveis de

tecido, além de preservar o meio am-

biente, é uma maneira de vincular a

imagem do varejo à sustentabilidade

também no longo prazo, já que as

sacolas de tecido duram entre 10 e

15 anos e levam estampadas a marca

da empresa.

Uma das redes que adotou a

campanha em prol das sacolas reu-

tilizáveis foi o Grupo Carrefour. Nos

caixas, os funcionários são orienta-

dos a oferecerem o produto para os

clientes. De acordo com o diretor de

Distribuição e Custo, Carlos Luccas,

a meta é que, até o final de 2008,

600 mil sacolas reutilizáveis sejam

vendidas nos 150 hiper e supermer-

cados da rede.

O Carrefour também mantém

outras ações sustentáveis. O papel

usado nos escritórios e nas lojas para

cópias e impressões é todo reciclado;

os tablóides e lâminas usados para

propaganda têm o selo FSC (Forest

Stewardship Council), que atesta que

o papel vem de madeira reflorestada,

controlada e com manuseio rastre-

ado. A rede investe em captação de

água da chuva para reuso. O sistema

foi implantado em l l unidades, e vai

ser aplicado nos novos projetos do

Carrefour. Entre as lojas da rede, 142

contam com redutores de pressão e

vazão e torneiras com temporiza-

dores para economizar água. Além

disso, sistemas de aproveitamento

de luz natural e a implantação de

sensores de presença, de portas, fo-

tocélulas e timers contribuem para a

redução do consumo de energia.

Em 80% dos hipermercados do

Grupo Carrefour foram instaladas

luminárias eficientes com refletor de

alumínio e lâmpadas fluorescentes

mais finas que as convencionais nos

salões de venda. A medida reduziu

O consultor Alexandre Langer, especialista em gestão verde de negócios, cita
algumas ações sustentáveis que podem ser aplicadas no varejo. Para ele, é essen-
cial que as atitudes ambientalmente corretas implantadas na gestão se estendam
a toda a equipe da empresa.

"Estimule seus funcionários a tomarem em casa as mesmas atitudes responsá-
veis tomadas pela empresa. Desta forma estaremos dando de modo consistente
a necessária contribuição para o ambiente em que vivemos", explica Langer. A
seguir, o consultor dá algumas sugestões para implantar práticas ambientalmente
corretas no varejo:

Tome cuidado com instalações velhas ou mal planejadas. Elas conso-
mem muito mais energia que o necessário;

Faça manutenções regulares nos equipamentos da empresa;

Quando adquirir eletroeletrônicos novos, certifique-se de que eles
sejam ambientalmente corretos e com baixo consumo de energia;

Recicle todos os insumos que puder: papel, plástico, alumínio, cartu-
chos de tinta, entre outros;

Doe ou recicle máquinas velhas;

Instale temporizadores, células fotoelétricas e identificadores na ilumi-
nação nas áreas de apoio e externas das lojas;

Prefira lâmpadas fluorescentes compactas;

Use baterias recarregáveis;

Dê preferência para o ventilador de teto ao invés do ar-condicionado;

Reutilize insumos sempre que puder (materiais de empacotamento,
caixas de papelão);

Imprima arquivos do computador somente quando necessário e use
as duas faces dos papéis;

Substitua produtos descartáveis por reutilizáveis (xícaras de café,
copos, pratos);

Isole aquecedores de água e diminua sua temperatura;

Use produtos de limpeza biodegradáveis e não-tóxicos;

Priorize transações feitas por meio digital àquelas que utilizem papel.



o consumo energético em 45%.
Desde o ano passado, três lojas do
grupo compram energia de uma
Pequena Central Hidrelétrica (usina
de pequeno porte que produz entre
um e 30 megawatts e com área de
reservatório menor ou igual a 3 km2).
Até 2010, outras 16 lojas também
vão passar a ut i l izar energia gerada
exclusivamente pelas PCHs. O Car-
refour também instalou, em algumas
das unidades, cort inas noturnas
isolantes nos gabinetes de produtos
refrigerados e congelados, fazendo
com que eles possam ser fechados
quando a loja não estiver aberta ao
público, o que reduz o consumo de
energia. O Carrefour também está
substi tuindo os gases das ilhas e
gôndolas de refrigeração pelo propi-
leno glicol, que tem menos impacto
no efeito estufa.

De acordo com Roberto Weidner,
diretor comercial da Eletrofrio Refri-
geração, o equipamento frigorífico

ideal quanto à sustentabilidade é o
que leva em conta três fatores: não
contribui para o aumento do efeito
estufa, não prejudica a camada de
ozônio e consome menos energia.
A empresa lançou na Apas 2008
(24° Congresso de Gestão e Feira
Internacional de Negócios em Su-
permercados) o f luido refrigerante
Rack C02, gás natural usado para
desenvolver equipamentos ambien-
talmente corretos.

Mas a procura por projetos de
instalações frigoríficas sustentáveis
ainda é pequena e os interessados
são geralmente empresas de grande
porte. O problema talvez seja o custo
de um equipamento ecologicamente
correto - entre 10% e 15% mais caro
do que um convencional. "Essas ins-
talações podem ter um investimento
inicial maior, mas que se reverte em
custo operacional melhor. Ele se
paga. Custa mais caro, mas você tem
retorno desse investimento", explica

Roberto Weidner.

a ordem é reciclar
A sustentabilidade não se res-

tringe a conscientizar funcionários e
clientes, distr ibuir sacolas reutilizá-
veis, investir em fontes alternativas e
economia de energia e água. É preciso
se preocupar com a rastreabilidade do
produto até depois de seu consumo.
Com esse pensamento, a DPaschoal
dá um tratamento específico a todos
os produtos velhos trocados por
novos.

Os pneus usados são transforma-
dos em combustível alternativo para
cimenteira; as peças metálicas viram
subproduto para construção civil;
as raspas dos pneus, que sobram
na recapagem, são reaproveitadas
na produção de tapetes de carro,
sandálias ou misturadas ao asfalto; o
óleo do motor e dos amortecedores
é refinado e reutilizado como óleo
lubrificante. Só em 2007, 430 mil



pneus foram reciclados.

Se o cliente não quiser deixar o

produto velho na loja, recebe orienta-

ções dos funcionários quanto ao que

fazer com ele. O sistema de gestão

de resíduos da empresa começou a

ser implantado em 2001 nas lojas

paulistas e mineiras, e hoje funciona

em todas as 200 unidades da rede.

"Como é a DPaschoal que distribui

o produto entre a população, é ela

quem tem a obrigação de recolher",

justifica William Bolssolani, gerente

de pesquisa e desenvolvimento da

empresa.

Talvez seja mais fácil para os

grandes varejistas implementar ações

sustentáveis, mas as pequenas e

médias empresas também podem

investir em práticas ambientalmente

corretas. Andréa Goldschmidt, sócia

da Apoena Sustentável, consultoria

especializada na elaboração de pro-

jetos sustentáveis para empresas,

garante que as iniciativas funcionam

tanto no varejo de grande porte

quanto no médio ou pequeno, inclu-

sive com vantagens no caso das me-

nores. "De certa forma o resultado é

até mais rápido nos pequenos porque

sobre essas outras podem ser empilhadas. Os produtos vão das prateleiras direto
para as caixas, e nelas o consumidor leva as compras para casa.

O cliente chega à loja e pega o TransvolI vazio no estacionamento, como acontece
com os carrinhos aramados. Na entrada do supermercado, as caixas estarão à dispo-
sição. O consumidor escolhe quantas quiser e vai às compras. Dentro da loja haverá
mais pontos onde pegar mais caixas e os produtos vão sendo acondicionados dentro
dos compartimentos da maneira que o cliente escolher. Na hora de pagar, o aten-
dente do supermercado passa as compras e as reacomoda em outras caixas, novas,
mantendo a organização feita pelo cliente. São essas novas caixas que acomodam os
produtos no trajeto da loja até à casa do consumidor.

As vantagens do TransvolI são que, além de economizar sacolas, as caixas são re-
cicláveis e o papelão usado é biodegradável. Assim como as campanhas de substitui-
ção das sacolas plásticas pelas bolsas de pano, porém, a popularização do TransvolI
esbarra no comportamento da população. "Enquanto existir sacola, o consumidor vai
usar sacola. É um impeditivo. Mudar o hábito, o costume, leva tempo", explica Edson
Manzano, diretor da Cromo Steel.

Quem se interessou pela iniciativa foi o Wal-Mart, que implantou o carrinho em
uma loja de São Bernardo do Campo por seis meses. O projeto piloto, no entanto, não
deu certo porque faltaram anunciantes para as caixas. O TransvolI foi pensado para
ter propagandas nas laterais como uma maneira de patrocinar a iniciativa, que é um
tripé de mídia; trade e sustentabilidade.

De acordo com Edson, os clientes gostaram do sistema do carrinho, mas a
iniciatíva ficou sem credibilidade porque não houve participação de todas as áreas

previstas. O Wal-Mart vai fazer um novo projeto piloto com o TransvolI, dessa
vez em duas lojas do Paraná, com um plano de correção e anunciantes. O

tempo de teste será de um mês em cada unidade, com 100 carrinhos à
disposição dos consumidores, o que eqüivale a 10% da frota.

Ainda em relação aos carrinhos de compras, outra iniciativa
sustentável vem da Masterplastic, que produz carrinhos feitos
em náilon com fibras de vidro e elastano (à esquerda), uma

alternativa aos tradicionais aramados - mas ao contrário do
Tsansvoll, a sustentabilidade promovida pelo Master fica restrita

ao próprio produto, que é 100% reciclável. A empresa também se
compromete a receber os carrinhos velhos na compra de novos, com

abatimento no custo de 20% a 30%. O Master foi lançado neste ano, e a
empresa espera vender 5 mil unidades até o fim do ano.

Outra ação sustentável que pode ser apli-
cada pelos supermercadistas diz respeito
aos tradicionais carrinhos de compras.
Uma das alternativas é o TransvolI
(ao lado), produzido pela empresa
Cromo Steel, e que dispensa o
uso de sacolas plásticas para
guardar as compras. Ao invés
dos grandes compartimentos
tradicionais dos carrinhos
aramados, o Transvoll tem três
divisões horizontais de aço onde ate
cinco caixas de papelão são colocadas, &



o dono está muito mais perto.

Ele decide, implanta e pronto.

Não tem todo aquele processo

burocrático das empresas gran-

des", afirma.

Em 2005, a Apoena fez

uma parceria com o Centro de

Excelência em Varejo da Fun-

dação Getulio Vargas (GVcev)

para criar um treinamento em

sustentabiiidade voltado aos

pequenos comerciantes. O ob-

jetivo era mostrar aos varejistas

que uma postura sustentável

não significa deixar de pensar

no lucro, mas sim levar em

consideração os aspectos so-

ciais e ambientais nas decisões

do negócio. "Nesse sentido,

as coisas independem do porte do

varejo. É claro que em uma empresa

grande os impactos em geral são

maiores, mas várias pequenas em-

presas juntas também podem ter um

efeito gigantesco", explica Andréa.

A coordenadora do Programa

Responsabilidade e Sustentabiiidade

no Varejo do GVcev, Roberta Cardo-

so, aponta como um dos principais

entraves à sustentabii idade nas

pequenas e médias empresas a falta

de conscientização dos donos. Ela

diz que há uma tendência entre

fornecedores, varejistas e clientes de

ANDRÉA: A postura sustentável independe do
porte do varejista e os pequenos podem ser até
mais ágeis na implantação de ações ambientais

cada um colocar a responsabilidade

de investir em sustentabiiidade no

outro. Por isso, o primeiro passo é

convencer os pequenos varejistas da

sua própria importância no processo,

e que investir em práticas ambien-

talmente corretas não é tão difícil

quanto parece.

A maioria das atitudes sustentá-

veis é aplicável a empresas de qual-

quer porte. Em relação a fornecedo-

res, o varejista pode adotar critérios

sociais e ambientais de compra, que

não se restrinjam a preço, qualidade

e condições de entrega, além de dar

oportunidade a produtores locais,

ONGs e cooperativas prática
mais comum no setor de horti-

frutigranjeiros. A comunicação
com o cliente sobre os produtos

à venda também pode ser me-

lhorada, para que o consumidor

faça suas compras com base em

critérios de sustentabiiidade.
Há ainda a reciclagem e di-

minuição de resíduos, que pode

ser aplicada de várias formas no

varejo. Pode-se dar o tratamen-

to adequado ao lixo produzido
na loja, incentivar os clientes

para que reciclem, reaproveitar

ao máximo os insumos e equi-

pamentos, manter as máquinas

sempre bem reguladas, cuidar

de sua eficiência energética e,

de preferência, usando gases que

não contribuam para a diminuição
da camada de ozônio e o aumento

do aquecimento global. Por último,

descartar os equipamentos velhos

de uma forma que não agrida o meio

ambiente.

lixo no lugar certo
A rede de super e hipermercados

Breithaupt, com seis lojas espalha-

das pelo interior de Santa Catarina,

arranjou uma maneira de fomentar a

reciclagem entre os clientes sem gas-

tar um centavo. As sacolas plásticas

SEM CUSTO
para o consumidor,
as sacolas plásticas
da rede Breithaupt
estimulam a prática
da reciclagem



distribuídas para os consumidores
são coloridas, azuis, verdes, amarelas

e vermelhas - as cores usadas para

separar o lixo. Elas custam o mesmo

preço da sacola normal e não são

oxibiodegradáveis. O objetivo é

incentivar os clientes a separarem o

lixo nas próprias casas. "A intenção

é levar para dentro dos lares que a
família comece a fazer reciclagem",

explica Sérgio Kuchenbecker, gerente

comercial da rede.

Também em Santa Catarina, o

supermercado Hippo colocou tor-

neiras inteligentes nas pias da loja,

instalou fotossensores, substituiu as

lâmpadas por outras mais eficientes,

trocou as sacolas plásticas normais

por oxibiodegradáveis e vende bol-

sas de pano para os clientes. A loja
também mantém um programa de

gerenciamento de resíduos desde

2003 -"papel, plástico e alumínio

são vendidos e o valor é depositado

em um fundo dos colaboradores;

alimentos perecíveis ainda próprios

para consumo vão para entidades

filantrópicas; os resíduos secos são

repassados a uma cooperativa de

catadores; o óleo de cozinha velho

é usado na fabricação de sabão e

detergente; os resíduos orgânicos

viram adubo; e as pilhas e baterias

são enviadas para serem processadas

corretamente.

O investimento no programa fica

entre R$ 20 mil e R$ 25 mil por mês.

Já o retorno financeiro, por enquanto,

é zero. "A maioria das empresas não

quer assumir esse custo. Se for botar

só números no papel você não faz.

Mas o saldo negativo se reverte em

saldo positivo com o cliente", explica

a gerente de marketing do Hippo,

Cristiane Saqueti. No final das con-

tas, o investimento vale a pena.
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