Empresas investem
cada vez mais na
conquista de
consumidores
mais informados e
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organizações com
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á alguns anos a compra de
um produto deixou de ser
motivada apenas pelo custo
e a qualidade. A responsabilidade social hoje é um dos
maiores fatores de competitividade. As
empresas varejistas, principalmente os
supermercados, que estão muito perto
dos consumidores, tiveram de se adaptar a essa nova realidade. Embora muitos
já estejam aperfeiçoando a relação com
clientes, fornecedores, colaboradores,
governo e comunidade, outros não sabem ao certo por onde começar a agir.
Hoje a responsabilidade social não é
mais baseada apenas na caridade; virou
uma estratégia empresarial, tendo em vista a avalanche de informações que chega
ao consumidor e que acaba influenciando
diretamente sua intenção de compra.
Uma ação social não só ajuda a comunidade local como traz vantagens
competitivas para a empresa. A imagem
o supermercado e dos produtos que

Anúncio

Getúlio Vargas (GVcev), em São Paulo,
professor Juracy Parente, destaca que toda
ação de responsabilidade social deve ser
feita dentro de um programa mais integrado de atividades para que ela seja um
esforço conjunto, e não uma coleção de
iniciativas pontuais. "Se uma empresa varejista quiser trabalhar mais, por exemplo, adotar uma escola e investir na sua
manutenção principalmente com talento
gerencial, seria uma alternativa", diz.
Outro ponto importante lembrado
pelo professor Parente é a comunidade

local. "Para que a empresa tenha sucesso
nas ações é recomendável que atue na
sua área de influência. Isso pode ser feito
mapeando o número de creches, igrejas,
entidades assistenciais e escolas, que normalmente têm projetos bem estruturados e podem desenvolver uma parceria
benéfica com o supermercadista."

Importância para os
supermercadistas
Para a diretora do Supermercados Chaves, rede com quatro lojas em Mauá, no

ABC paulista, Rita Chaves, o supermercadista ganha muito em realizar ações
sociais, principalmente se for beneficiar
instituições do bairro ou da cidade onde
se localiza. "A ação social faz uma grande
diferença nos dias de hoje. A população
está mais conscientizada e nós despertamos em nosso público interno e externo
a necessidade e a oportunidade da participação em benefício da sociedade. Esperamos que as ações sejam incorporadas
ao cotidiano de cada um."
Segundo a diretora de Marketing dos

Show arrecada
recursos para orfanato
0 Ceya Supermercado participa de quase todos os eventos sociais da cidade.
"Aqui em Duartina, por ser uma cidade pequena, com pouco mais de 13 mil
habitantes, há eventos das entidades sociais todos os meses. No início do ano,
a prefeitura promove uma reunião com todas elas e define as datas dos eventos.
Nós participamos com patrocínio, doações e até na organização e participação
efetiva como mestre de cerimônia", explica Yamada.
O supermercado já ajudou em quermesses da Apae, Festa do Artesanato da
Creche São Francisco de Assis, Festa do Cachorro-Quente e também o Churrasco
Vicentino, do Recanto Vicentino Abrigo para Velhos, entre outros.
Uma das ações mais importantes realizadas pelo Ceya foi um show da banda
Projeto Anos 80, da qual faz parte o diretor Edson Yamada. 0 show reuniu milhares
de pessoas e parte da renda arrecadada com a venda dos ingressos foi revertida à
Casa Abrigo Nosso Lar, de Duartina.
Mesmo já tendo participado de tantas campanhas, o diretor do Ceya sonha em
fazer um evento específico para o Lar. "A casa cuida de crianças desamparadas.
Eles precisam muito."

0 Supermercados Chaves fez, em dezembro de 2009, com a
Entidade Lar Sol da Esperança, de Mauá (SP), uma ação solidária com a duração de um mês. A entidade abriga 40 crianças de
0 a 18 anos, afastadas das famílias por maus tratos.
0 operador de caixa abordava o cliente na hora de finalizar
a compra, informando sobre as arrecadações para ajudar
a entidade e oferecia o produto do dia, que o cliente
acrescentava ao valor da compra. "Deu muito certo, pois o Lar
nos forneceu uma lista de produtos que estava precisando com
urgência e conseguimos arrecadar tudo", comemora a diretora
da rede, Rita Chaves.
Como era o mês do Natal, alguns clientes pediram para
doar brinquedos e livros e a rede fez uma cesta à parte

Supermercados Russi, rede com 15 lojas
na região de Jundiaí (SP), Patrícia Russi,
essas ações são uma responsabilidade para com a sociedade. "Sabemos a importância da formação de colaboradores engajados e também de nossas ações como
exemplo perante a sociedade. Acreditamos que pequenos gestos despertam uma
nova atitude", diz Patrícia. "Só temos a
ganhar ficando mais perto da sociedade
e adquirindo respeito e credibilidade da
população", completa.
O gerente de Marketing do Supermercados Caetano, empresa com duas
lojas em Valinhos (SP), Sérgio Caetano
Filho, só vê vantagem na realização de
ações sociais, mas diz que é preciso planejamento. "Toda ação social deve ser
bem planejada. O correto é criar uma
política de ação social, e não apenas
dar por dar."
Na opinião dó diretor do Ceya Supermercado, de Duartina (SP), Edson Hiroshi
Yamada, a realidade de uma cidade pequena é muito diferente dos grandes centros. "Aqui estamos em constante conta-

para entregar à entidade. Foram dois dias de entrega. Os
funcionários levaram as últimas doações e passaram a tarde
inteira brincando com as crianças, conhecendo cada uma
e fazendo com que aquele momento se tornasse especial.
"Pudemos contar ainda com a solidariedade de última hora
de um salão de beleza de uma cliente do supermercado. Ela
levou a equipe, que fez a festa cortando cabelos, maquiando e
pintando as unhas das meninas", complementa Rita.
A diretora da rede diz ainda que os clientes se sentiram muito
satisfeitos em poder colaborar. "Primeiro eles perguntavam se a
instituição era da região e, ao saber que sim, ajudavam sempre
que podiam. Recebemos muitos elogios, e creio que o fato de
ajudar alguém da própria comunidade os deixou muito felizes."

AÇÕES
" V
to com a comunidade. Não há como não
participar, quando se tem vontade", e
completa dizendo que o supermercadista só tem a ganhar quando realiza uma
ação social. "Significa a aproximação e
o engajamento com as necessidades da
sociedade. A comunidade nos vê com
carinho, respeito e admiração. Ela sabe
que pode contar com a gente."

Colaboradores engajados
A participação dos colaboradores é
fundamental, na opinião de muitos supermercadistas. "Para essas ações contamos muito com o apoio dos nossos
funcionários, que sempre se envolvem
nas campanhas e são os principais responsáveis pelo sucesso delas. Além de
contribuírem ativamente com doações,
ainda informam aos clientes sobre as
ações", explica Patrícia, do Russi.

Solidariedade marca
ações do São Vicente
0 Supermercados São Vicente realiza ações que vão desde a doação de produtos
para festas das comunidades onde as lojas estão situadas até trabalhos com
entidades e escolas. "A maioria delas se resume à ajuda financeira. Ajudamos
semanalmente, com alimentos, um restaurante popular que também é mantido por
uma igreja evangélica", conta o diretor da rede, Marcos Cavicchiolli. Uma outra ação
é um trabalho de visitação ao supermercado com crianças de escolas públicas e
grupos de terceira idade. Eles aprendem como funciona na prática uma loja.
0 grande destaque, segundo Cavicchiolli, foi a arrecadação de artigos para os
desabrigados por conta da grande enchente que atingiu Santa Catarina. "Essa ação
marcou muito. Fizemos um único anúncio de jornal com um comunicado dizendo
que estávamos arrecadando roupas e alimentos para as vítimas. Também mandei
e-mail para as entidades de classe com as quais temos contato para nos ajudarem
a divulgar o trabalho. 0 resultado foi fenomenal! Chegavam roupas, brinquedos e
alimentos a todo momento. Foram duas carretas e um caminhão cedidos por uma
transportadora e no final ainda tivemos que fretar mais um caminhão para levar o
saldo de doações que ficou em nossas lojas."
Para o diretor, o sucesso se deu em função da credibilidade da empresa junto à
população. "0 engajamento dessas entidades e, sem dúvida, a solidariedade de
nosso povo foram de extrema ajuda."

0 Supermercados Russi sempre participa de ações sociais
nas cidades onde se instala, seja com as prefeituras ou por
meio do fundo social de cada município, com campanhas como
arrecadação de brinquedos e agasalhos.
No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de
outubro, a rede também realiza uma arrecadação de
alimentos. "Observamos que, principalmente em ações
contínuas, temos a cada ano a adesão de mais pessoas.
0 Dia da Alimentação em 2009, por exemplo, teve
arrecadação dobrada em relação ao ano anterior, com
grande participação e apoio da mídia local", conta a diretora
da rede, Patrícia Russi.
Pelo terceiro ano consecutivo o Russi apoia o Grupo em
Defesa da Criança com Câncer (Grendacc). Os pacientes
têm entre 0 e 19 anos e recebem atendimento médico,
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quimioterápico e laboratorial, além de acompanhamento
nutricional, que consiste em refeições diárias para as crianças
em tratamento, e outros serviços. 0 Grendacc fornece
também bolsas de alimentos para as crianças abaixo do peso
(desnutridas) pertencentes às famílias comprovadamente
carentes da cidade.
Um grande sonho da empresa está sendo concretizado este
ano com a criação do Instituto Anna Russi, nome da fundadora
da rede. 0 instituto tem o objetivo de investir em projetos que
promovam o desenvolvimento social, econômico e cultural de
comunidades em situação de vulnerabilidade social. "0 foco
principal é o apoio em projetos desenvolvidos a médio e longo
prazo por instituições ou comunidades que visam preparar
a criança e o adolescente para estarem bem inseridos na
sociedade", conta Patrícia.

Yamada, do Ceya, compartilha a
mesma opinião. "Nossos funcionários
conhecem a realidade das instituições
e muitos participam dos eventos, ajudando nas quermesses e nos grupos
de voluntários."Rita, do Chaves, conta
que a ideia de uma ação social realizada em dezembro do ano passado
foi dos funcionários. "Eles queriam
fugir um pouco da rotina. Ficamos
surpresos com o desempenho de cada um. Eles adoram projetos que os
envolvam."

O diretor do Supermercados São V i cente, rede com 11 lojas na região de
Americana (SP) e um atacado na cidade
de Sumaré (SP), Marcos Cavicchiolli,
não tem dúvida quanto a importância
da participação dos funcionários nas
ações sociais. "Principalmente quando há transparência no trabalho desenvolvido. Um ponto importante é a
participação direta e o envolvimento
da diretoria da empresa nessas ações.
Caso contrário, fica a impressão para
os funcionários de que estão fazendo

um trabalho para a empresa, e não
uma ação social."
Para o professor Parente, do GVcev, os
funcionários se sentem orgulhosos em
trabalhar numa empresa socialmente
responsável e que não usa as ações sociais como promoção.
> FONTES DESTA M A T É R I A
Ceya Supermercado: (14) 3 2 8 2 - 1 0 2 9 '
Mulher APAS: (11) 3 6 4 7 - 5 0 0 0
S u p e r m e r c a d o s Caetano: (19) 3829-5433
S u p e r m e r c a d o s Chaves: (11) 4576-1500
S u p e r m e r c a d o s R u s s i : (11) 4583-8100
Supermercados São Vicente: (19) 3459-5100
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