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O consumidor é consciente
quanto à importância
de valorizar as práticas
socioambientais das empresas
e não apenas os tradicionais
critérios de preço, qualidade,
inovação e design. Apesar
disso, ainda há um longo
caminho a percorrer nesse
sentido. De olho nessa trilha,
supermercados investem em
ações de sustentabilidade e
encaram o desafio de deixar
o carrinho de compras cada
vez mais verde
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Brasil está entre os paí-
ses mais exigentes em relação à deman-
da por práticas de responsabilidade
social nas empresas. A conclusão é de
uma pesquisa do Instituto Akatu, feita
em parceria com a consultoria GFK
Brasil e a Market Analysis, que mostra
a percepção dos consumidores sobre a
responsabilidade social das empresas.
O estudo, realizado também em ou-
tros 22 países, revelou que quase 90%
dos brasileiros consideram que é papel
das empresas contribuir para a resolu-
ção dos problemas sociais, tais como

a baixa qualidade da educação,
a violência e a pobreza. Cer-
ca de 80% dos consumidores

afirmaram que têm interesse em saber
mais sobre o que as companhias fazem
em termos de responsabilidade social.
E pouco mais da metade dos brasilei-
ros pesquisados considera que as gran-
des corporações devem produzir com
padrões éticos elevados e, ao mesmo
tempo, contribuir ativamente para o
desenvolvimento da sociedade.

Em contrapartida, cerca de 20%
dos consumidores no Brasil efeti-
vamente puniram companhias em
função de sua irresponsabilidade so-
cial. Na Austrália, esse porcentual
chegou a 60%, 49% nos EUA, 45% na
Alemanha e 44% na Inglaterra. Ou
seja, há um longo espaço de evolução

pela frente, pois existe consci-
ência por parte do consumidor
brasileiro quanto à importância
de também valorizar as práticas
socioambientais das empresas e

não apenas os tradicionais cri-
térios de preço, qualidade,

inovação e design.

As empresas, por sua vez, têm per-
cebido a oportunidade que existe em
práticas sustentáveis como forma de
conquistar os clientes? O movimento
de sustentabilidade entre as compa-
nhias cresce significativamente. Em
quase todos os países as estratégias de
sustentabilidade passam por três eta-
pas. A primeira está ligada à filantropia
corporativa, quando as companhias
começaram a ficar atentas às questões
sociais e ambientais. Em um segundo
momento, elas tiveram de desenvolver
uma nova postura em relação às suas
práticas, como buscar certificações
ambientais e repensar os processos em
toda a cadeia produtiva, e deram início
à comunicação dessas ações. Porém
nesse estágio o foco estava centralizado
nas práticas corporativas de forma que
produtos e serviços muitas vezes não
sofriam mudanças significativas.

Mas uma nova fase começou
quando o compromisso com a susten-
tabilidade extrapolou as boas práticas
e passou a considerar a adaptação de
produtos e serviços. As empresas que
têm uma visão de oportunidade em
relação à sustentabilidade adotaram -
ou começam a adotar - uma postura
proativa. Por trabalharem na ponta da
cadeia de consumo, as redes de varejo
têm um enorme potencial de ganho de
reputação e de participação de mercado
em função de sua ação de responsabi-
lidade socioambiental, e elas têm feito
isso pela inclusão de critérios sociais e
ambientais na escolha de fornecedores
dos produtos expostos nas lojas, e pela
inclusão dos mesmos critérios no pro-
jeto, construção e operação de lojas, as
chamadas "ecoeficientes" ou "verdes".
'Ao se posicionarem firmemente em
sua contribuição à sustentabilidade,
os varejistas criam possibilidades de
adesão de consumidores a atributos
competitivos que vão muito além da
relação com os produtos vendidos ou
com a localização da loja", afirma Hélio
Mattar, diretor-presidente do Instituto
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Akatu. "Elas estabelecem uma relação
com base em princípios e valores éti-
cos, valorizados pelos clientes. Isso gera
uma relação de lealdade de longo prazo
com a empresa e que não seria possível
de outra forma", completa.

Um bom exemplo do esforço do va-
rejo nesse sentido é o projeto "Conexões
Sustentáveis São Paulo-Amazônia".
Um estudo realizado pelas Organiza-
ções Não-Governamentais (ONGs)
Repórter Brasil e Papel Social, com
apoio do Instituto Ethos, mostra como
o consumo na maior cidade brasileira é o
indutor direto das características sociais
e ambientais das atividades econômicas
na região amazônica. A pesquisa cons-
tatou que muitos produtos originários
da Amazônia - especialmente a carne,
a soja e a madeira - não têm garantia
de origem e, muitas vezes, vêm de pro-
dutores que desrespeitam a legislação
ambiental ou usam trabalho análogo ao
escravo. "Isso levou à criação de pactos
empresariais para o controle da cadeia
produtiva da carne, da madeira e da
soja, e as três grandes redes de varejo —
Carrefour, Pão de Açúcar e Wal-Mart,
parceiras estratégicas do Akatu — estão
entre os signatários. Os pactos prevê-
em que as empresas e as instituições
signatárias financiem, distribuam ou
comercializem apenas produtos adqui-
ridos de fornecedores que não estejam
envolvidos com trabalho escravo e nem
tenham pendências legais com órgãos
de fiscalização ambiental. Além disso,
elas devem fazer campanhas de esclare-
cimento sobre a legalidade desses pro-
dutos a seus fornecedores e consumido-
res", conta o executivo.

Para Mattar, o desafio das redes de
varejo em atuar com foco em sustenta-
bilidade inicia-se justamente na seleção
do que é colocado à venda. "Ainda é
limitada a possibilidade de escolha de
produtos com base em atributos de sus-
tentabilidade, ou seja, em critérios de
produção, uso e descarte que tenham
mais impactos positivos — ou menos
negativos - sobre a sociedade e o meio
ambiente", diz. "Por outro lado, é exa-
tamente a demanda das redes de varejo,

CONSUMIDOR MODERNO abril 2009

respondendo ao interesse dos consumi-
dores, a grande força que fará com que
um maior número de fornecedores se
preocupe com as questões de sustenta-
bilidade e, assim, disponibilizem pro-
dutos mais sustentáveis", acrescenta.

Em algumas áreas, como é o caso
de alimentos orgânicos e de eletroele-
trônicos de baixo consumo de energia,
os selos de certificação comunicam e
garantem a entrega de um produto com
características importantes de susten-
tabilidade. Porém os critérios de qua-
lificação de algo como sustentável são
muito variados, envolvendo questões
econômicas, sociais e ambientais. "A
sustentabilidade tem de ser vista como
um processo de melhoria contínua no
qual, passo a passo, mais e mais atri-
butos são apropriados ao processo de
produção, uso e descarte dos produ-
tos", afirma Mattar. "Por essa razão, só
é possível comparar itens qualificando -
os de mais ou menos sustentáveis; não
há como considerar um produto como
sustentável sob todos os pontos de vis-
ta", acrescenta.

Dentro da loja
Para deixar o carrinho de com

pras do consumidor "mais verde",
o Grupo Pão de Açúcar criou, em
2002, o programa "Caras do Bra-
sil". Além de estimular o consu-
mo consciente, a proposta dele é
incentivar a produção e comer-
cialização de produtos de ma-
nejo sustentável e promover o
crescimento econômico com
a premissa de gerar renda às
populações menos favoreci-
das. Para viabilizar a ação,
a empresa busca produtos
com valor socioambiental
feito por micro-organi-
zações, ONGs e artesãos,
e oferece um espaço para
que suas mercadorias se-
jam expostas nas lojas da
rede. O programa dá con-
dições diferenciadas para
o fornecimento do pro-
duto e assessona para os

produtores se adequarem às exigências
legais e do mercado.

Atualmente, o "Caras do Brasil"
conta com 87 comunidades partici-
pantes, 40 mil pessoas beneficiadas e
mais de 300 itens expostos em 40 lojas
do Grupo Pão de Açúcar. É possível



encontrar, por exemplo, panos de prato,
jogos americanos, doces e geléias, peças
de decoração, têxteis, utensílios domés-
ticos, velas aromáticas, produtos de hi-
giene e beleza que utilizam matéria-pri-
ma tipicamente brasileira, entre outros.
Em 2008, as vendas registradas pelo
programa alcançaram R$ 2 milhões. O
valor é 12 vezes maior que o verificado
no primeiro ano da ação (R$ 167 mil).

Segundo Paulo Pompilio, diretor
de relações corporativas e responsabili-
dade socioambiental do Grupo Pão de
Açúcar, os produtos da linha Caras do
Brasil ganham posição de destaque na
loja e comunicação específica para ex-
plicar ao cliente do que se trata. A rede
também trabalha com orgânicos e com
itens de marca própria mais sustentá-
veis. E é justamente com os produtos
de marca própria que a companhia tem
maior influência sobre a cadeia produ-
tiva, a escolha da embalagem e a co-
municação com o consumidor. "Já em
relação ao que é industrializado há um
caminho que temos de percorrer junto
com a comunidade", comenta.

De olho no preço
Para Christianne Urioste, gerente

de sustentabilidade do Wal-Mart, as
iniciativas socioambientais têm grande
aceitação por parte dos clientes. Porém
para alcançar a preferência e o bolso de-
les ainda há muito o que fazer, já que
os preços de produtos sustentáveis
são mais altos que os regulares. "Em
certas categorias, como a linha de
orgânicos, o preço é diferenciado.
O desafio no Wal-Mart é trazer um
preço regular, como o dos outros
produtos, aos itens mais sustentá-
veis", comenta. Cerca de três mil
produtos vendidos na rede têm
atributos de sustentabilidade.

Para fomentar a equalização de
preços não existe outro caminho
senão a negociação com os forne-
cedores. "Realizamos um trabalho

de sensibilização e engajamento de
fornecedores para que entreguem pro-

dutos mais sustentáveis. Todos os dias
nossos compradores e distribuidores
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têm o desafio de reduzir o impacto de
embalagens e de criar o incentivo à re-
ciclagem", afirma a executiva.

Pesquisas do Instituto Akatu indi-
cam que, entre os consumidores bra-
sileiros, oito em cada dez afirmam que
pagariam um percentual de 25% e 35%
por produtos ambientalmente certifica-
dos. Segundo Pompilio, a força do pre-
ço - como um obstáculo à preferência
do consumidor por produtos mais sus-
tentáveis - tem diminuído. "Conforme
você aumenta a produção, o preço co-
meça a se equiparar. Hoje, ele ainda não
é equivalente, mas o consumidor está
disposto a pagar mais para ter diferen-
ciação", acredita.

"E importante mostrar que não
necessariamente um produto mais sus-
tentável vai custar mais. Por exemplo,
o uso racional de água, energia e maté-
rias-primas na fabricação tende a levar
a uma redução e não a um incremento
nos custos, possibilitando equiparar os
preços", comenta Mattar, do Akatu.

Ecoeficiente
Por um lado o varejo precisa exigir

dos fornecedores, de forma crescente,
cláusulas contratuais que garantam
que determinadas questões sociais e
ambientais estejam sendo bem cuida-
das em sua cadeia produtiva. Na outra
ponta, o varejo começa a experimentar
o conceito de "loja verde", pelo qual
desde o projeto de construção há uma
preocupação em se ter menos gastos de
água, energia e materiais.

O Pão de Açúcar inaugurou, em ju-
nho de 2008, a primeira loja "verde" da
rede. A construção da loja em Indaia-
tuba, interior de São Paulo, obedece
aos moldes Leed (Leadership m Ener-

gy and Environmental
Design), que prioriza a
diminuição do impacto
socioambiental das edi-
ficações. Foram investi-
dos R$ 7,5 milhões e os
resultados na economia
de recursos renováveis,
como energia elétrica e
água, se apresentaram
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satisfatórios já nos primeiros três meses
de funcionamento.

Nesse período, a média de energia
elétrica economizada chegou a 13% na
comparação com o valor pago às conces-
sionárias em outra loja Pão de Açúcar,
com tamanho e formato semelhantes. A
economia de água foi de 14%, na média
dos primeiros três meses. No terceiro
mês de avaliação, o porcentual chegou
a 30% quando comparado a uma loja

portas da loja Granja Viana, em Co-
tia (SP), construída sob o conceito de
ecoeficiência. Em sete meses de opera-
ção, houve diminuição no consumo de
energia em 17%, se comparada a uma
loja-padrão. A economia de água foi
de aproximadamente 12%. Para 2009,
a empresa irá investir até R$ 1,8 bilhão
no Brasil e tem planos de abrir 90 lojas,
gerando cerca de dez mil novas vagas de
trabalho. Dentro desse orçamento estão

tradicional do Pão de Açúcar, em
metros cúbicos, o resultado em
Indaiatuba foi de 390 metros cú-
bicos utilizados contra 556 metros
cúbicos de uma das lojas do grupo.
A energia elétrica usada nessa loja
também representa uma redução
de CO, de 34 mil toneladas/ano,
o equivalente a mais de 190 mil ár-
vores reflorestadas. Isso é possível
graças a uma fonte alternativa que
gera a energia, a Pequena Central
Hidrelétrica (PCH).

O Wal-Mart, por sua
vez, investiu R$ 45 mi-
lhões e, em 2007, abriu as



previstas novas lojas verdes. "Em 2008,
inauguramos uma loja ecoeficiente no
Rio de Janeiro e prevemos para este ano
colocar mais uma em operação em São
Paulo", acrescenta.

Conscientização e
oportunidades

As redes varejistas têm um gran-
de potencial educativo em relação à
consciência dos consumidores, seja na

Perfil

forma de expor os produtos com ca-
racterísticas de sustentabilidade seja na
apresentação de tais aspectos nas pró-
prias lojas. "Eles podem dar o exemplo
e mostrar os impactos positivos dessas
iniciativas, não apenas encantando o
consumidor já consciente, mas também
colaborando com a educação daqueles
que ainda não estão atentos às questões
de sustentabilidade", explica Mattar.

A meta do Pão de Açúcar é reforçar
ainda mais sua integração com a comu-
nidade, transformando seu ambiente e
negócio cada vez mais sustáveis. "O
que nos encoraja a continuar nesse
caminho é o propósito de engajamen-
to de produtores e clientes em nossas
ações. E, para envolvê-los, temos de
facilitar a participação deles nesse pro-
cesso. Como? Disponibilizando, por
exemplo, a Estação de Reciclagem em
uma loja e oferecendo a sacola retorna -
vel para ser usada em lugar da plásti-
ca", completa Pompilio.

Já o Wal-Mart trabalha ações de
conscientização sobre a importância da
sustentabilidade em toda a cadeia do
negócio da rede. Um dos projetos, por
exemplo, promove o uso das sacolas re-
tornáveis ao invés das plásticas. "Entre-
gamos a sacola, feita de algodão, a um
preço acessível - custa R$ 2,50. Em oito
meses vendemos 850 mil sacolas e isso
mostra que o consumidor está sensível
às ações de sustentabilidade que o va-
rejo realiza", diz Christianne Urioste.

de

Ainda em fase piloto na região nordes-
te do Brasil, a rede está desenvolvendo
outra ação nesse sentido. "Se o cliente
não optar pela sacola de plástico - subs-
tituindo-a pela retornável ou usando o
carrinho de feira - o Wal-Mart devolve
para ele, no ato da compra e em forma
de desconto, o valor proporcional das
sacolas que deixou de usar naquela
compra", explica Christianne. O proje-
to é realizado em 50 lojas entre Salvador
e Recife e em dois meses de funciona-
mento o consumidor já deixou de usar
l, l milhão de sacolas plásticas.

Em um momento de instabilidade
econômica, tende-se a pensar que os
empresários irão reduzir os seus esfor-
ços na direção da sustentabilidade. "No
entanto as exigências do consumidor
são cada vez maiores e há um espaço
de real diferenciação competitiva para
os varejistas que se dispuserem a se-
guir adiante com seus esforços nessa
direção", conclui Hélio Mattar, diretor -
presidente do Instituto Akatu. Vale di-
zer que os atributos de sustentabilidade
passam a fazer parte da própria defini-
ção das estratégias de negócios, sendo
difícil e até mesmo impossível às em-
presas voltar atrás. Caso voltem, ficará
claro que a sustentabilidade ainda não
era parte real da estratégia de negócios e
de seus princípios e valores éticos.

consumo
O Instituto Akatu adotou uma metodologia

para medir a consciência do cidadão brasileiro no
consumo por meio de 13 comportamentos escolhidos
estatisticamente. Chegou-se à conclusão que os clientes
se dividem em quatro grupos quanto à sua consciência
no consumo: conscientes, engajados, iniciantes e
indiferentes. Os conscientes e engajados somam 33%
da população brasileira.

De acordo com a pesquisa "Como e por que
os brasileiros praticam o consumo consciente",
desenvolvida pelo Akatu em 2007, 51 % dos
consumidores mais conscientes (englobando os

conscientes e os engajados) já fizeram alguma compra
tendo como principal critério seus efeitos (positivos ou
negativos) sobre o meio ambiente, enquanto que na
população em geral esse número é de 41 %.

Outra pesquisa intitulada "Responsabilidade
social das empresas: percepção do consumidor
brasileiro", também do Akatu, aponta um crescimento
de 36%, em 2005, para 43%, em 2006, na proporção
de consumidores que usam seu poder de compra
e de comunicação para premiar empresas que
tenham práticas adequadas de responsabilidade
social e ambiental.
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