
uando se instala em uma 
região, um supermercado 
pode gerar mais empre
gos, mas também contri
buir para a poluição local. 
Apesar de serem comple
tamente distintas, tanto 

uma situação quanto outra podem apresentar van
tagens. "Toda empresa gera impactos - positivos e 
negativos - o grande desafio é descobrir oportuni
dades para desenvolver algo bom para o negócio", 
afirma Andrea Goldschmidt, consultora da Apoe-
na Sustentável Consultoria em Gestão. 

As oportunidades quase sempre aparecem por 
meio de projetos sociais e ambientais. Pelo lado da 
gestão, essas iniciativas podem tornar processos 
mais eficazes, garantir acesso a novos consumidores 
e melhorar a imagem do supermercado. Pelo aspec
to social, contribuem para reduzir riscos ambientais 
e desenvolver a região. 

As ações 
sociorresponsáveis 
estão sendo cada vez 
mais incorporadas à 
gestão das empresas: 
elas ajudam a reforçar 
a imagem e até 
reduzir custos. 

São poucas as empresas vare
jistas que não promovem alguma 
ação social. "É preciso entender 
também que gestão sociorrespon-
sável é diferente de filantropia, 
que é o que grande parte dos su
permercados faz", explica Andrea. 
"Mas qualquer loja pode e deve 
adotar práticas de gestão com 
base em ações sociais e ambien
tais", acrescenta. 

Existem também maneiras de 



potencializar essas práticas, usando 
características essenciais do autos-
serviço como alavanca. Para An
drea, a proximidade com o cliente é 
um diferencial dos supermercados 
quando o assunto é engajamento 
social. "Há alguns anos, fizemos 
um estudo com pequenos varejos 
- como padarias, bares e também 
supermercados menores - sobre 
o impacto da venda de cigarros, e 
vimos que quando esses estabele-

O PRINCIPAL problema causado pelo 
autosserviço no meio ambiente 

são embalagens e sacolas plásticas 
cimentos promovem ações, como 
coleta seletiva, o impacto no bairro 
é significativo", afirma. Isso aconte
ce porque o consumidor vai a essas 
lojas diversas vezes por semana. 
Não raro, torna-se amigo do dono, 
o que facilita a inserção de práticas 
comuns. Outra característica do 
varejo é a relação com fornecedores 
e a capacidade de influenciá-los. 

SUPERMERCADO MODELO 
Sustentabilidade foi incluída no planejamento estratégico 

Um exemplo bem-sucedido da adoção de práticas 
sociais e ambientais como estratégia de negócio é a 
rede Modelo, 14 lojas no Mato Grosso. 

Em 2005, a empresa incluiu a seguinte diretriz 
em seu planejamento: buscar a sustentabilidade in
corporando conceitos de sociorresponsabilidade e 
publicar o balanço social anual. A partir de então, as 
ações e projetos que já vinham sendo desenvolvidos 
passaram a ser avaliados e estruturados. Assim sur
giu o Programa Modelo Responsável. Lançado ofi
cialmente em junho de 2007, hoje apoia 30 projetos 
divididos em áreas como assistência social, cultura, 
educação básica e infantil, esporte, meio ambiente, 
entre outros. 

"Há um entendimento também de que ao se 
instalarem em um bairro da cidade, as lojas trazem 
muitos impactos sociais positivos, mas também 
alguns negativos, que a empresa procura minimi
zar", afirma Aldecir Magalhães, diretor do progra
ma Modelo responsável. Segundo ele, o principal 
impacto causado pelo segmento de supermercados 
são as embalagens e sacolas plásticas. "Por esse mo
tivo, temos um projeto de reciclagem que visa en
contrar soluções adequadas para todos os resíduos 
produzidos pela empresa", diz. 



Uma das preocupações 
recentes foi com o reapro
veitamento dos resíduos 
orgânicos. Por isso, foi 
criado um projeto para 
que os restos gerados pe
los restaurantes, refeitó
rios e seção de hortifrútis 
do Modelo sejam envia
dos a uma comunidade 
para serem usados como 

Responsabilidade Socioambiental composto por 
sete pessoas de áreas estratégicas da empresa. O 
site do programa funciona como captador de novos 
projetos, que são sempre intermediados por ONGs. 
As solicitações de parcerias são enviadas pelo por
tal. A rede faz uma triagem e adapta as ações ao seu 
negócio. Em 2009, o Modelo investiu R$ 428 mil 
em sociorresponsabilidade. 

Com essa atuação, a empresa se tornou referên
cia mato-grossense em sustentabilidade. "Hoje te
mos consciência dos benefícios que esses projetos 
trazem ao negócio, por meio de elogios dos clien
tes, artigos em jornais, revistas e TV", diz Maga
lhães. O exemplo do Modelo é uma razão concreta 
para acreditar nessa nova forma de gestão. 

adubo na plantação de cheiro-
verde. Toda a produção é vendida 
de volta ao supermercado Modelo. 
"O Conexão Verde busca criar um 
ciclo completo de atuação social e 
ambiental", afirma Magalhães 

Para gerir o Modelo Respon
sável, foi criado um Comitê de 
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