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niciativas que visam proteger o meio
ambiente e contribuir para o desen-
volvimento da sociedade têm crescido
entre os super e hipermercados nos
últimos anos. A principal razão é um
cliente cada vez mais antenado com o
tema. No entanto, há outros motivos

para investir nesse tipo de ação: o fortalecimento
da marca, a redução de custos e a possibilidade de
motivar os funcionários.

Uma pesquisa da eCMetrics sobre a imagem do
auto-serviço constatou que, embora boa parte do

Ações sociais e
ecologicamente responsáveis

trazem ganhos à imagem,
reduzem despesas e elevam

a rentabilidade. Conheça sete
exemplos práticos de quem
abraçou essa causa e está

colhendo bons frutos.



público reconheça o esforço das

redes, há ainda uma parcela que

ignora as ações. Enquanto 43,5%

acreditam que, o setor é social e

ecologicamente responsável, 35,1%

acham que não. Outros 21,3% não

têm opinião formada - o levanta-

mento foi feito com 900 partici-

pantes pela internet.

Essa percepção, no entanto, é

uma fotografia de hoje. Em pouco

tempo, a tendência é que o tema

atraia mais público. E isso vai exi-

gir um amadurecimento de muitas

empresas. Explica-se: boa parte

ainda confunde assistencialismo

com responsabilidade social (RS).

"Mais do que adotar ações isola-

das, a empresa precisa tornar a RS

parte do seu negócio", reforça Luiz

Macedo, pesquisador do CEV

(Centro de Excelência em Varejo).

E é isso o que fizeram alguns su-

permercados, cujos exemplos você

encontra a seguir.

DESCARTE
CONSCIENTE

Identificação de perdas

O Madrid, loja independente com

1.200 m2, de São Paulo, doa por

mês cerca de 30 kg de produtos ao

Mesa Brasil Sesc - programa res-

ponsável por recolher alimentos

que seriam jogados fora e destiná-

los às pessoas carentes. A parceria

começou em 2003 e a proprietária,

Mercedes Mosquera, só tem a

agradecer. Além de ajudar quem

necessita, ela mede as perdas dos

perecíveis com relatórios forneci-

dos pela entidade.

A empresa também ganha em

imagem. A exemplo dos demais

participantes do pro-

grama, recebe um selo

para ser usado em

suas comunicações

com o público.

PESQUISA FEITA PELA
CONSULTORIA ECMETRICS

SOBRE A IMAGEM DO
AUTO-SERVIÇO

Identificou que,
enquanto

43,5% acreditam
que o setor
seja social e

ecologicamente
responsável,

35,1% acham que
não. Outros 21,3%
não têm opinião

formada.

LOJA VERDE: INICIATIVAS QUE VOCÊ PODE ADOTAR

Há uma série de ações sociais e ecologicamente
responsáveis para um supermercado realizar. Como

não dá para ter tudo, o varejista deve optar pela mais
conveniente ao seu negócio. Confira algumas iniciativas e
acompanhe na figura da página ao lado.

1 Estação de reciclagem: resíduos de diversos materiais são
separados e encaminhados a catadores de lixo, cooperativas
e até funcionários das lojas para revenda ou doação
2 Descarte consciente: alimentos que seriam jogados fora
podem ser doados a instituições e programas beneficentes
3 Gôndola refrigerada ecológica: utiliza fluidos e gases de
refrigeração que não agridem o meio ambiente
4 Bicicletário: faz bem à saúde e evita uso de veículos
automotores nas ruas

5 Caixa verde: localizada após o checkout, nela são
depositadas embalagens de produtos que não serão usadas
pelo consumidor, como de creme dental e café a vácuo
6 Colaborador multiplicador: os funcionários estabelecem
meta para si, como diminuir o uso de água, e adotam ações para
alcançá-la no trabalho e em casa. Transmitem informações
sobre o tema para conscientizar o consumidor
7 Programa de inclusão social: a loja emprega idosos, jovens
aprendizes e pessoas com necessidades especiais
8 Construção ecológica: uso de materiais ecológicos na obra.
Na figura, um exemplo: o concregrama, estrutura de concreto
vazado preenchido com grama. Ajuda na drenagem do solo.
9 Aula de ginástica: contribui para a saúde dos consumidores
10 Bolsas ecológicas: sacolas retornáveis, não agridem o
meio ambiente e ajudam a reduzir o uso das de plástico



A doação de
alimentos
feita pelo

Madrid ajuda
a evitar

desperdícios e
ainda permite
contabilizar

perdas

.
O Mesa Brasil retira os produtos

diariamente na parte da manhã.
Para isso, os encarregados de hor-
tifrútis da loja separam os alimen-
tos que não servem para vendas.
Eles são selecionados pelo pessoal
do programa segundo normas de
qualidade. No recibo de duas vias
(uma para o Madrid e outra para
o programa), anotam quantidade,
peso, entre outros dados. À tarde,
os produtos são enviados às insti-
tuições beneficentes cadastradas.

O programa também distribui
aos participantes cartilhas que en-
sinam, por exemplo, como apro-
veitar os alimentos sem desperdí-
cio e procedimentos de manuseio.
Os governos federal e municipal
costumam ter bancos de alimen-
tos semelhantes ao dp Mesa. Pro-
cure-os para fazer parcerias. Nada
melhor do que reduzir os prejuízos
ajudando quem precisa.

CONSTRUÇÃO
ECOLÓGICA

Loja verde é mais
econômica

Com construção ecológica, o pri-
meiro supermercado verde do
Pão de Açúcar foi inaugurado em
junho do ano passado. Esse é um
dos conceitos que mais crescerão
no futuro: lojas sustentáveis, que
visam à preservação dos recursos
naturais e do meio ambiente e à
redução de custos.

Localizada em Indaiatuba, no
interior de São Paulo, a obra se-
guiu os padrões definidos como
sustentáveis pela ONG norte-ame-
ricana US Green Building Council,
responsável pelo certificado de Li-
derança em Energia e Design Am-
biental (em inglês, LEED).

Com 1.700 m2 de área de ven-
das, a unidade utiliza energia de
hidroelétricas, que geram baixo
impacto ambiental. Para redu-
zir gastos com eletricidade, o teto
possui telhas com manta isotérmi-
ca que aquecem menos o interior
da loja. Todas as gôndolas refrige-
radas têm telas de redução de con-
sumo e usam fluido R404 para não
agredir a camada de ozônio. Há
válvulas e mecanismos de controle
nos equipamentos de ar-condicio-
nado e nas torneiras, reduzindo o
uso de água e energia. Do lado de
fora, é utilizado o concregrama,
para melhorar a drenagem do solo
nas vagas de estacionamento.

O Pão de Açúcar destina cerca
de 5% do total da verba publicitá-
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ria às ações de RS. Segundo o gru-
po, são investimentos estratégicos
para que o atual nível de consumo
se mantenha nas gerações futuras.
Isso se justifica pelo crescente vo-
lume de resíduos encaminhado às
estações de reciclagem. O índice de
recebimento cresceu 20% desde o
lançamento, em 2001. O envolvi-
mento não se restringe apenas aos
consumidores das classes A e B. Na
bandeira CompreBem, que atende
principalmente as camadas C e D,
a campanha de reciclagem de óleo
recolhe em média 20 mil litros por
mês sem nenhum benefício em
troca. O óleo recolhido é transfor-
mado em biodiesel pela própria
rede e utilizado nos geradores de
energia das maiores lojas.

"O crescimento dos índices de
reciclagem e de participação nos
projetos mostra a identificação do
cliente com esses valores e com a
própria empresa", diz Paulo Pom-
pilho, diretor de responsabilidade
sócio-ambiental do Grupo.

COLETORES DE LIXO

Ações motivam
sociedade e equipes

Em 2007, o Supermercado Cardoso
juntou a promoção de Natal com a
campanha de reciclagem. Foram
dez vales-compra de mil reais cada,
sorteados para clientes com tíque-
tes acima de R$ 20. Para concorrer,
era preciso entregar o lixo num dos
dez ecopontos abertos na cidade
pela rede ou ligar para o disque-co-
leta, uma linha telefônica disponi-

bilizada pela empresa. Com inves-
timentos em mídia e reforço cons-
tante dentro das duas lojas, a cam-
panha cadastrou 4.300 residências
e aumentou o volume coletado em
quase 300%. O resultado permitiu
incluir mais 14 catadores na coo-
perativa. Essa foi apenas uma das
ações desenvolvidas por essa rede
nascida em Jequié, na Bahia.

"Nessa ação, conseguimos en-
volver os três pilares da sustenta-
bilidade: geração de renda para os
catadores, inclusão social de pes-
soas até então desempregadas e a
questão ambiental, com a redução
do lixo", diz Mareio Cardoso, dire-
tor comercial.

Ciente de que responsabilidade
social não é assistencialismo, Car-
doso acredita que as ações precisam
transformar a vida das pessoas. Se-
gundo ele, logo na primeira ação
feita pela empresa, em 2003, perce-
beu-se que os beneficiados não fi-



SUSTENTABILIDADE

Mexa-se!
é o programa
da Coop que

promove corrida
e caminhada.

A rede acredita
no esporte

para transmitir
valores como

sociabilidade
e disciplina.

caram menos carentes. Para mudar
essa situação, foi criado o departa-
mento de desenvolvimento huma-
no e responsabilidade. Desde então,
diretoria, gerentes e funcionários
avaliam as campanhas.

A empresa investe 0,5% de seu
faturamento em responsabilidade
social, da coleta de sangue à
formação dos funcionários. Para
Cardoso, RS não significa apenas
lucros e gastos. "Se invisto em
formação e remuneração justa
dos colaboradores e me preocupo
com suas famílias, torno a relação
de trabalho melhor. Eles vêm
para as lojas mais satisfeitos, pois
encontram um bom clima. O

aumento da produtividade
é natural. E isso também é

Em 2008, o evento
esportivo da Coop

reuniu 6 mil pessoas em
São Bernardo (SP)

responsabilidade social". Cardoso
acrescenta que é importante
entender os ganhos como fruto
dos processos de gestão e não
apenas do investimento inicial. Se
a empresa cresceu? Em novembro
passado, inaugurou o primeiro
hipermercado e novos projetos
vão de vento em popa.

AÇÕES ESPORTIVAS

Educação e saúde
fidelizam clientes

Estímulo à pratica esportiva e for-
mação dos futuros consumidores
estão por trás das ações de res-
ponsabilidade social da Coop, 26
lojas no Grande ABC paulista e
interior do Estado. Uma das ações
é o Mexa-se!, um dia dedicado à
corrida e caminhada, sempre as-
sociado a um concurso cultural.
A segunda edição, no ano passa-
do, reuniu cerca de 6 mil pessoas,
contra 2 mil de 2007.

"Nossos princípios são basea-
dos na formação e informação do
consumidor. E o esporte pode ser
uma ferramenta desses valores,
desenvolvendo qualidade de vida,
ensino, sociabilidade e disciplina",
afirma Camila Vieira Ferreira, as-
sistente de RS da rede.

Outro compromisso é com as
novas gerações. A Coop apoia o
Centro Esportivo Janete Arkhein
e a ONG Passe de Mágica, da jo-
gadora de basquete Magic Paula.
O patrocínio mantém 250 crian-
ças nas duas entidades, desenvol-
vendo possíveis futuros atletas.
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Ainda para o público infantil, a
rede promove eventos nas férias,
como atividades físicas e conver-
sas de roda sobre meio ambiente
e educação. Duas mil crianças já
participaram. Também realiza o
programa Escola vai à Coop, que
já recebeu 226 estabelecimentos de
ensino, totalizando 29 mil alunos.
Eles assistem a palestras e visitam
as lojas para conhecer a operação.

CAIXA VERDE

Simples e barata para
todas as lojas

Antenada em ações que visam
diminuir resíduos gerados pela
rede no meio ambiente, o Hippo
lançará em agosto a Caixa Verde.
A medida se juntará às demais já
desenvolvidas e pretende alcan-
çar a meta de 100% de reciclagem
nas duas lojas em Florianópolis. A
prática ajuda a lucrar e envolve os
colaboradores com a empresa.

A estratégia é simples e de fá-
cil implementação. Na saída dos
checkouts, são colocadas caixas
onde os consumidores depositam
embalagens de cremes dentais e
de outros produtos secos que pos-
sam ser descartadas ainda na loja
sem prejudicar o consumo em
casa. Mareia Bonett, assessora de
marketing do Hippo, acredita no
sucesso da nova ação. "Nossos
clientes participam da vida do su-
permercado. Alguns vêm até três
vezes por dia às lojas, seja para
comprar o pãozinho que saiu do
forno ou ajudar nas campanhas".

Em 2003, o Hippo gerava resí-
duos em torno de 20 toneladas/
mês. Desse total, 76% eram rejeitos
perecíveis não aproveitados e 24%
de vidro, papelão, plástico e ma-
deira. Hoje, o projeto de separação
e destino correto elevou o aprovei-
tamento de resíduos para 92%.

Nos restaurantes das lojas, fo-
ram instaladas bombonas para o
recolhimento do óleo de cozinha.
O lucro foi imediato e não houve
mais a necessidade de comprar
os recipientes de armazenamento
e dispensa. O material coletado é
doado para uma entidade benefi-
cente. Já os vidros vão para uma
associação de catadores e as pilhas,
destinadas a um centro de recicla-
gem apropriado em São Paulo.

Os demais recicláveis secos,
como plásticos e papelão, são de
responsabilidade dos colaborado-
res. Eles recolhem os materiais e
vendem para uma empresa tercei-
rizada. O valor é depositado num
fundo administrado por eles e uti-
lizado nas ações de socialização e
lazer. O excedente de FLV vai para
o Mesa Brasil.

Em pouco mais de um ano, o
supermercado também registrou
34.560 passagens de clientes nos
checkouts utilizando sacolas re-
tornáveis. Nas contas do Hippo, o
número significa economia de 2%
nas de plástico. Clientes com mais
de R$ 500 acumulados nas com-
pras com o private label da rede
recebem o mimo de graça. Em
dois meses, foram distribuídas
cerca de duas mil unidades.

Para completar, os brindes re-
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lacionados às datas promocio-
nais são recicláveis. "Caridade se
faz de graça. Já sustentabilidade é
uma forma inteligente de ganhar
dinheiro e gerar valor para a so-
ciedade", conclui Mareia.

BOLSA ECOLÓGICA

Queda de 10% no uso
de sacolas plásticas

A redução das sacolas de plástico
também é foco dos programas da
rede Floresta-Supermarket, com
17 lojas no Estado do Rio de Ja-
neiro. Com o nome Floresta Viva,
a campanha foi lançada em maio
de 2008. Em seis meses alcançou
seu objetivo. Diminuiu em 10% o
consumo de sacolas plásticas (de
3 milhões ao mês). Também ven-
deu mais de 15 mil unidades das
ecológicas. As duas rendas juntas
cobrem os custos das atividades
de RS da empresa.

"Reinvestimos esse dinheiro
em novas ações e eventos que res-
peitem o conceito", destaca Bruno
Abrantes, um dos responsáveis
pelas iniciativas de RS. Para isso,
foi criada uma conta bancária, ba-
tizada com o nome do programa.

Uma das ações custeadas des-
sa forma foi o Floresta Viva vai à
Escola. Trata-se de palestras sobre
educação ambiental realizadas em
escolas públicas. Após o encontro,
os alunos escrevem uma redação
sobre o tema Por que manter uma
Floresta Viva? Os autores dos me-
lhores textos ganham prêmios.

O Floresta Viva deu tão certo,

que ganhou o prêmio "Mérito Lo-
jista 2008", do Clube de Diretores
Lojistas de Volta Redonda, além de
ter sido finalista no Prêmio Nacio-
nal de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade no Varejo, da FGV
"Quando a sociedade necessita de
apoio para um evento relacionado
ao tema, somos os primeiros a ser
procurados, pois as chances de êxi-
to aqui são maiores", finaliza.

Abrantes lembra, no entanto,
que foi preciso estimular a adesão
dos clientes às sacolas ecológicas.
"O cliente gosta delas, mas se não
houver algum incentivo, eles as
deixam em casa", comenta. Por
isso, foi criado o Bônus Verde:
sempre que utiliza uma bolsa
ou embalagem de transporte re-
tornável, o consumidor recebe um
carimbo na nota fiscal. Com três
marcações, concorre a viagens.

COLABORADOR
CONSCIENTE

Compromisso dos
funcionários

No Wal-Mart, 30 mil funcionários
- de um total de 68 mil - adota-
ram uma meta relacionada à sus-
tentabilidade que serve para o
trabalho e para a vida pessoal. A
idéia é que sejam multiplicadores
de boas práticas socioecológicas
em seu dia-a-dia.

Pesquisa da consultoria Blue
Sky, encomendada pela rede,
aponta que o auto-serviço é res-
ponsável por 8% do impacto ne-
gativo no meio ambiente devido



ao uso de balcões refrigerados e à
emissão de carbono pela frota de
veículos, entre outros. O índice
não é alto, mas, a rede está atenta
ao problema. "A meta é audaciosa,
mas queremos ser uma empresa
de impacto zero", diz Daniela Di
Fiori, vice-presidente de sustenta-
bilidade no Brasil. Globalmente,
a rede investirá US$ 500 milhões
em aprimoramentos nos sistemas
de gestão e infra-estrutura.

As ações começam pela for-
mação de pessoal. A companhia
reúne periodicamente os colabo-
radores em palestras sobre o tema
e os estimula a aderir ao Progra-
ma Pessoal de Sustentabilidade.
"As pessoas entendem que esse

conhecimento não é apenas para
a empresa, mas para o seu cotidia-
no e para o futuro do planeta e de
seus filhos", reforça Daniela.

Cada área de operação da rede
tem ainda metas definidas. No
caso das lojas, elas devem reduzir
os gastos e instalar equipamentos
que façam as despesas com ener-
gia elétrica cair em 25% até 2012.
Uma das medidas nesse sentido é
o rebaixamente do teto e a instala-
ção de lâmpadas mais econômicas
do que as atuais. Já as novas cons-
truções têm, por exemplo, paredes
térmicas, placas de energia solar e
isolamento nas câmaras frigorífi-
cas. A rede conta com duas lojas
ecoeficientes.
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