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A indústria de alimentos e o varejo estão entre os setores mais envolvidos com o conceito de 
sustentabilidade. Pela proximidade com o consumidor, essas empresas são obrigadas a se 
adaptar mais rapidamente ao novo cenário. 
 
As empresas ouvidas pelo propmark afirmam que a sustentabilidade está no DNA delas e que 
a preservação do meio ambiente, o respeito à sociedade e a viabilidade econômica têm sido 
preocupação há anos. 
 
A AmBev mantém o Sistema de Gestão Ambiental em todas as unidades da empresa para 
monitorar a ecoeficiência do negócio. "O meio ambiente é uma prioridade para a AmBev. As 
fábricas procuram diminuir a necessidade de captação de água, reduzir o consumo de 
energia, aumentar o índice de reciclagem e diminuir as emissões de poluentes", disse 
Alexandre Loures, gerente de comunicação externa e responsabilidade social. 
 
Em 2007, 98,2% do lixo gerado na fabricação de bebidas foi reaproveitado, o que gerou uma 
receita de R$ 66,8 milhões. A empresa também se preocupa com a questão da água e 
reduziu em 22% a proporção de água para litro de cerveja produzido nos últimos cinco anos. 
 
A H2OH! é um dos produtos da empresa que comunica o conceito de sustentabilidade. A 
campanha do refrigerante tem como assinatura "H2OH! Escolha um mundo mais leve", que 
reforça a preocupação sócio-ambiental da marca. 
 
Além das campanhas verdes, a marca ainda tem uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar e 
montou as estações de reciclagem Extra H2OH!. Todo o material recolhido é doado a 
cooperativas de catadores. 
 
A Coca-Cola também se preocupa com a causa. Em setembro do ano passado, a marca de 
refrigerantes lançou uma plataforma de sustentabilidade, o Viva Positivamente, para reunir 
todas as ações da marca embaixo de um mesmo guarda-chuva. A campanha foi criada pela 
DPZ. 
 
"Chamamos de plataforma dos cinco Ps: performance, pessoas, portfólio, parceiros e 
planeta", disse Marco Simões, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade da Coca-
Cola. 
 
Simões conta que a comunicação deve ser a última parte do processo. Para chegar a essa 
fase, a empresa tem de estar preparada. "À medida que alcançamos bons indicadores nos 
nossos pilares usamos a campanha não apenas para comunicar, mas para contagiar a 
sociedade". 
 
De acordo com Simões, a Coca-Cola foi a primeira empresa de bebidas no mundo a 
determinar que todas as fábricas tivessem tratamento de água no início dos anos 90. 
"Sustentabilidade só existe se fizer parte real do seu negócio. Plantar um monte de árvore 
não é sustentável", falou. 
 
A Perdigão defende que sustentabilidade tem de fazer parte da essência da empresa. 
"Sustentabilidade para nós não é marketing, é estratégia", contou Ricardo Menezes, diretor 
de relações institucionais da empresa. A companhia tem o Instituto de Sustentabilidade 
Perdigão, que reúne todas as ações do grupo. "Há três anos o instituto foi criado porque os 
programas estavam muito isolados", falou Menezes. Além de investir na suinocultura 
sustentável, a empresa tem programas de economia de energia, transporte responsável e de 
formação de gestores para os filhos dos agricultores. 
 
Menezes disse que  a  percepção do consumidor para a sustentabilidade tem crescido. "Hoje o 
preço ainda é muito importante, mas está crescendo o que chamamos de consumidor 



consciente, aquele que vê o que a empresa pratica e acaba sendo influenciado na compra. 
Atualmente ainda é um diferencial marcante", contou. 
 
Outra empresa que decidiu chamar os consumidores a participarem de suas ações 
sustentáveis é a Tetra Pak. A empresa de embalagens criou, no ano passado, um buscador de 
pontos de coleta seletiva de lixo. Na base do trabalho ambiental da Tetra Pak estão os 
programas de educação ambiental e as ações de apoio às prefeituras. 
 
LUGAR DE GENTE FELIZ 
 
Dono do bem-sucedido conceito "Lugar de Gente Feliz", o Grupo Pão de Açúcar define que 
suas ações de responsabilidade sócio-ambiental estão em um estágio avançado, com a 
adoção de um conceito de gestão e não uma estratégia de marketing. "Acredito que o grupo 
trabalha esse tema há mais tempo que as outras redes, desde 1998. O maior desafio agora é 
unir as ações em um mesmo lugar. Quanto mais envolvida e inserida a marca estiver nos 
locais onde atuamos, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento de comunidades 
locais, mais seremos reconhecidos dentro desse contexto", afirmou Paulo Pompilho, diretor 
de responsabilidade sócio-ambiental. 
 
Com faturamento de mais de R$ 20 bilhões em vendas no ano passado, o Grupo Pão de 
Açúcar dedica parte de sua verba de marketing ao desenvolvimento de ações sustentáveis 
envolvendo todas as suas bandeiras Pão de Açúcar, Extra, CompreBem (essas três marcas 
com ações mais avançadas), Sendas e Assai. São três causas: multiplicar a consciência do 
consumo consciente (através da loja verde, programa de sacolas retornáveis e mais de 160 
estações de reciclagem); dividir com a comunidade (programa Caras do Brasil, campanhas de 
arrecadação de livros, I brinquedos, agasalhos e ali-mentos) e somar qualidade de vida 
(programa Alimenta Bem, apoio a esportistas, Maratona Pão de Açúcar de revezamento e Pão 
de Açúcar Kids). 
 
O executivo destaca que este ano a marca vai trabalhar  fortemente  na  conscientização pelo 
consumo de energia  e  embalagens  mais inteligentes. Apesar da boa adesão do público e a 
simpatia com os projetos da marca, Pompilho pontua que o maior desafio será aumentar a 
adesão ao programa de reciclagem e aumento de coleta seletiva, "o que significa a 
diminuição do descarte incorreto". "O potencial das estações de reciclagem no Brasil é 
imenso", afirma empolgado.                     
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