
Varejo tem papel fundamental na promoção da sustentabilidade e na conscientização 
da responsabilidade ambiental 

A cooperação e a parceria entre o setor varejista, indústria, governo e sociedade civil 
organizada é o caminho para o desenvolvimento sustentável. Para isso é preciso promover 
uma cadeia produtiva que contemple a redução de resíduos, a reutilização e reciclagem de 
embalagens e o uso racional de água e energia. Essa foi a conclusão do seminário “Comércio 
Varejista e Sustentabilidade”, promovido pela Fecomercio nos dias 04 e 05 de setembro, como 
parte das comemorações dos 70 anos de fundação da entidade. 

A necessidade de cooperação entre as empresas foi o enfoque da palestra “Parcerias para a 
Sustentabilidade”, apresentado pela vice-presidente de Assuntos Corporativos e 
Sustentabilidade do Wal-Mart, Daniela de Fiore; e pela gerente de marketing institucional e 
comunicação em sustentabilidade da Nestlé, Mônica Neves.  

A executiva da rede Wal-Mart apresentou as metas e iniciativas da empresa na área de 
sustentabilidade, como o próprio mapeamento anual da emissão de gases de efeito estufa, e 
ressaltou que buscar eficiência nos processos e no consumo de energia sempre foi algo 
presente nas operações da rede supermercadista. 

Alguns exemplos práticos das iniciativas do Wal-Mart são o uso de leds na iluminação dos 
balcões refrigerados, a instalação de pavimentos permeáveis na sua área externa e de estação 
de tratamento de água e esgoto, e ainda troca de embalagens de caixas de papelão por 
plásticas e utilização de cola quente nos palletes de estoque – o que permitiu reduzir o uso de 
plásticos de 250 gramas para 80 gramas, o que representa uma redução de 68% no consumo 
desse produto. 

Na questão do lixo, a empresa possui um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que 
envolve a reciclagem do lixo produzido nas lojas, estações de reciclagem, parcerias com 
cooperativas de catadores de lixo e com banco de alimentos – que utilizam produtos que ainda 
estão bons para o consumo, mas perderam sua atratividade de venda. Nesse campo, Wal-Mart 
também fez uma parceria com a Coca-cola e o Cempre para a instalação de 235 estações de 
coletores de resíduos. 

Vale ressaltar o programa de logística reversa do Wal-Mart que possibilita que o mesmo 
caminhão que fez a entrega de um produto da linha branca, como fogões e geladeira, já leve o 
papelão, plástico e isopor resultantes dessa compra e o destine para uma das cooperativas de 
reciclagem parceiras.  

Para Daniela, um dos maiores desafios no campo da sustentabilidade é de que forma é 
possível comercializar mais produtos engajados nos valores sociais e ambientais. Para resolver 
essa questão, o Wal-Mart incentiva seus parceiros a fazer produtos que respeitem esses 
padrões. Como resultado, a rede conta hoje com mais de três mil itens que se encaixam nesse 
perfil. 

Já Mônica Neves, que é gerente de marketing institucional e comunicação em sustentabilidade 
da Nestlé, apresentou o programa de educação ambiental da empresa, o Cuidar faz bem, que 
é desenvolvido em escolas públicas de todo o país com o objetivo de contribuir par a promoção 
da sustentabilidade socioambiental.  

Mônica também expôs aos participantes o projeto desenvolvido em parceria com Wal-Mart na 
área de sustentabilidade, com o objetivo de educar e conscientizar o consumidor para a 
necessidade da coleta seletiva. Desenvolvida em caráter experimental em duas lojas, nas 



cidades de Recife e Salvador, a iniciativa foi desenvolvida em duas frentes: no próprio ponto 
de venda e em escolas de rede pública de ensino.  

Nas lojas foram desenvolvidas ações para estimular o consumidor a levar seu lixo até o posto 
de coleta, como a promoção de troca de embalagens de produtos Nestlé por livros de receitas 
do Nutrir. Também foram realizadas oficinas de construção de brinquedos a partir de material 
reciclável e de reaproveitamento dos alimentos. No primeiro mês da campanha foram trocados 
mil livros, o que significa a arrecadação de 7 mil embalagens.  

Já nas escolas públicas, por meio do programa Cuidar faz bem, a empresa capacitou os 
educadores nas grandes temáticas ambientais para que ele pudesse desenvolver com seus 
alunos conhecimentos e práticas de conservação e sustentabilidade, bem como a divulgação 
dos postos de coleta do Wal-Mart.  

Na ocasião, Mônica também falou sobre o programa Nutrir, que atua no campo da educação 
alimentar visando o combate a desnutrição e obesidade em crianças e adolescentes de todo o 
Brasil e que completa 10 anos. 

O painel “Como Iniciar a Sustentabilidade na sua Empresa” foi apresentado pelo diretor 
comercial dos Supermercados Cardoso, Márcio Cardoso; e pela gerente de responsabilidade 
sócio-ambiental do O BOTICÁRIO, Márcia Vaz. O debate teve como moderador Casimiro Tércio 
de Carvalho, da Secretaria do Meio ambiente do Estado de São Paulo. 

A responsabilidade empresarial dos supermercados Cardoso, que está situado na cidade de 
Jequié (Bahia), teve início com duas ações filantrópicas, realizadas em junho e dezembro de 
2003. Na primeira delas, a cada 20 reais em compras o consumidor ganhava um cupom no 
qual ele escolhia duas entidades beneficentes para receber cinco mil reais em compra. Em 
contrapartida, o sorteado recebia um vale compras no valor de mil reais.  A mecânica da 
segunda promoção teve uma pequena mudança: no lugar de beneficiar instituições com 
dinheiro, o cliente indicava dois bairros do município para receber a doação de 500 cestas 
básicas. 

Apesar do sucesso de suas iniciativas, a gestão da empresa percebeu que elas eram pontuais e 
que não resolviam os problemas das pessoas, por isso decidiu desenvolver projetos que 
provocassem mudanças reais. Depois de mapear seus stakeholders e criar códigos de conduta 
internos, o Supermercado também implantou um comitê com 10% dos funcionários e também 
uma área de desenvolvimento pessoal e de responsabilidade social.  

Um dos projetos apresentados foi o de doação de sangue, que buscou sensibilizar, mobilizar e 
incentivar as pessoas para a doação, envolvendo colaboradores, comunidade, escolas, 
fornecedores, escolas, universidades, governo e hospitais. Para incentivar seus 300 
funcionários a participar da ação, a empresa fez uma campanha na qual o colaborador que 
conseguisse o maior número de doadores na semana ganhava uma cesta básica no valor de 
300 reais. O vencedor ganhava também uma camiseta alusiva ao fato de que ele é doador e 
era usada pelo colaborador durante aquela semana.  

Outra ação foi no campo da coleta seletiva. A primeira etapa do projeto envolveu os 
colaboradores por meio da produção de uma cartilha da coleta seletiva e palestras com 
catadores sobre o seu trabalho e o seu dia-a-dia nos lixões. Também foram implantadas 
lixeiras para coleta e todo o lixo é doado para a cooperativa de catadores.  

A segunda etapa foi com os consumidores e foi conhecida como campanha “Natal Reciclado”, 
na qual as pessoas trocavam seu lixo reciclável por cupons e concorriam a vale-compras de mil 
reais. O resultado foi o cadastramento de 4.380 novas residências doadoras, a inclusão de 14 



novos catadores e a arrecadação de 128 toneladas, o que representou o incremento de 286% 
no volume coletado antes da campanha.  

A principal característica dos projetos desenvolvidos pelo Supermercados Cardoso é o 
envolvimento do seu publico interno. O diretor comercial acredita que foi graças a ela que 
houve um visível aumento da motivação e admiração dos funcionários, melhoria do clima 
organizacional e, portanto, aumento da produtividade. Vale destacar também que essa medida 
possibilitou aos funcionários exercerem a cidadania de forma efetiva.  

Já Márcia Vaz apresentou os programas desenvolvidos pelo O Boticário junto a franqueados e 
fornecedores, com o objetivo de sensibilizá-los para os critérios socioambientais da empresa, 
bem como esclarecer de que forma mudanças na área de sustentabilidade podem aumentar a 
lucratividade de seus negócios. 

Já o tema “Varejo, Energia e Crédito de Carbono” foi abordado por Giovanni Barontini, da 
Fábrica Éthica, e Vanessa Vieira, do Grupo Pão de Açúcar.  

Além de apresentar a proposta da sua empresa, Barontini levantou a questão do consumo 
desenfreado e seus reflexos nos problemas ambientais e nas mudanças climáticas. Um das 
características levantadas foi a problemática da formação de preço dos produtos, que segundo 
ele está totalmente equivocada, visto que as empresas não computam nos custos operacionais 
os efeitos que seus produtos causam ao meio ambiente. 

Para Barontini outro aspecto relevante refere-se à implantação de programas de 
responsabilidade empresarial. Segundo ele, a maioria das empresas não desenvolve projetos 
que tenham relação com o impacto que seu ramo de atuação provoca na sociedade – o que é 
um grande equívoco.  

Já Vanessa Vieira apresentou o primeiro supermercado “verde”, projeto implantado pelo grupo 
Pão de Açúcar na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Nessa loja, o piso externo é 
totalmente permeável para permitir o melhor escoamento das águas de chuva. No 
estacionamento há um espaço específico para bicicletas, bem como um local destinado para o 
recebimento de materiais recicláveis.  

As cestas e carrinhos de compras são feitos de garrafas PET. Cada cesta utiliza 75 garrafas em 
sua produção, enquanto para o carrinho precisa de 250 para sua produção.   

O estabelecimento tem 1,6 mil m² construídos e conta com pintura especial para refletir a luz 
solar lâmpadas econômicas e ainda teto com forração térmica. Todas as geladeiras utilizam o 
compressor de capacidade variável VCC da Embraco, que permite uma economia de até 40% 
de energia no sistema de refrigeração. Equipamentos inteligentes também regulam o uso de 
água que é consumida nos banheiros e demais setores da loja.  

Para o consumidor, o Pão de Açúcar oferece nessa unidade uma gama de produtos orgânicos e 
um sistema de compra na qual é possível deixar na própria loja as embalagens dos produtos 
que já podem ser descartadas, como caixas, plásticos, etc, e que seguem direto para a 
reciclagem. 

As embalagens de isopor da área de produtos orgânicos são feitas de fécula de mandioca, o 
possibilita que o produto ao ser descartado se decomponha como qualquer outro material 
orgânico.  

Os consumidores são incentivados a utilizar sacolas retornáveis. Caso o cliente ainda não 
tenha uma, o funcionário o incentiva a comprar um dos modelos disponíveis na loja. Caso o 



consumidor prefira utilizar a embalagem da própria loja, ele recebe sacolas de papel para levar 
sua compra. 

O “Programa SEBRAE de gestão ambiental – pequenas empresas” foi apresentado pelo diretor-
superintendente da entidade, Ricardo Tortorella, que enfatizou o desafio de desmistificar que 
práticas ambientais precisam de grandes investimentos. Desde 1999 o SEBRAE vem 
desenvolvendo trabalhos nessa área. O primeiro deles foi uma cartilha voltada aos catadores 
de lixo e orientava sobre o uso de equipamentos durante a coleta de resíduos e separação do 
material reciclável.  

Projetos na área de segurança do trabalho, eficiência energética e descarte correto de 
resíduos, bem como o uso racional da água e de matérias-primas foram o destaque na 
apresentação do SEBRAE 

Mostra Fecomercio de Sustentabilidade 

Paralelamente ao Seminário, a entidade promoveu a Mostra Fecomercio de Sustentabilidade, 
em parceria com os Institutos Ethos e Brasil Ambiental. Formatada de forma a contemplar 
empresas que produzem e comercializam produtos, serviços e soluções que sejam social e 
ambientalmente corretas, bem como cases de sucesso na área da sustentabilidade, a 
exposição foi dividida em dois setores. 

O primeiro apresentou produtos que resultam da indústria de reciclagem, como obras arte, 
móveis, design e moda, em um trabalho realizado por diversas cooperativas de reciclagem de 
lixo de São Paulo, com participação de artistas plásticos. Entre os artistas e cooperativas 
convidados estão Cláudia Araujo, Naná Ayné, Maria do Rosário, Instituto Papel Solidário, 
Empresa de Lona, Consuelo, Oficina Boracea, Empresa Metropolitan, Móveis de Mato Grosso e 
Amapá, Rosely Ferraiol e Carlos Gomes.   

A segunda parte exibiu as tecnologias sustentáveis, englobando técnicas, metodologias, 
sistemas, equipamentos ou processos economicamente viáveis, passiveis de serem produzidos 
e aplicados de forma a minimizar os impactos negativos e a promover impactos positivos no 
meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade da sociedade. 
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