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60% dos consumidores entrevistados numa re
cente pesquisa da GfK e do Instituto Akatu já ao

cio

S

na

ustentabilidade não é mais nenhuma novidade:

menos ouviram falar do tema. Mais que isso: há

ca

dois anos, apenas 14% interessavam-se pelo as

sunto. Em 2012, ano em que foi realizado o estudo, esse

ed
u

percentual saltou para 24%.
O interesse por sustentabilidade tem diversas explicações;
uma delas é a crescente circulação de informações pela mí

fin
s

dia — seja tradicional, como TVs e rádios, sejam “novas”,
como internet e redes sociais. Há também cada vez mais
formadores de opinião querendo discutir a questão, como

Informações como essas — e a tentativa de capitalizar às

Consultorias de prestígio, como a KPMG, por exemplo,

pa
ra

custas dessas questões — têm feito com que as empresas colo

as próprias companhias e consultorias especializadas.

quem a sustentabilidade e a responsabilidade social na pauta.
De acordo com um levantamento da MIT Sloan School of

recursos naturais e o passivo humano gerado por cadeias

Management, uma das cinco faculdades do reputado Mas-

produtivas baseadas na exploração da mão de obra fora dos

sachusetts Institute of Technology (MIT, na sigla em inglês,

países “ricos” estão pressionando cada vez mais os negócios.

localizado no Estado norte-americano de Massachusetts),
em 2011,70% dos executivos afirmavam que a sustentabili
dade era um tema constante em suas agendas. O estudo foi

ex
clu

apontou um aumento de 50% em custos ambientais externos

siv

Levantamento da consultoria divulgado no ano passado

a

se lançam em pesquisas que demonstram que a escassez de

em 11 setores-chave da indústria entre 2002 e 2010. Além

citado no levantamento feito pela dupla GfK/Akatu.
Desde 2004, houve aumento significativo na quantidade

ambientais que geram com sua própria produção, teriam de

de empresas nas quais a sustentabilidade ganhou impor

desembolsar 40% do lucro apenas para isso.

tância segundo o estudo citado no parágrafo anterior. “Es
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disso, se as empresas tivessem de pagar todos os passivos

sa preocupação começou décadas atrás, veio crescendo e é
interessante a mobilização que gera hoje nas empresas. O
tema traz no mínimo reputação às marcas”, avalia o diretor
da GfK, Marco Aurélio Lima.
Com as empresas se empenhando em tomar atitudes con
sideradas sustentáveis e se esmerando em comunicá-las aos
consumidores, o tema ganha mais divulgadores e, portanto,
mais pessoas tomam conhecimento da causa.

O básico, por favor
É fato que os consumidores se preocupam cada vez mais
com a responsabilidade das empresas. Para muitos deles,
aliás, as companhias são até mais responsáveis que o pró
prio governo na resolução de questões sociais e ambientais.
Os pesquisadores da GfK e do Instituto Akatu descobri
ram, por exemplo, que, segundo os entrevistados na pesquisa

is.
na

já citada, cabe em primeiro lugar aos países ricos e, em segun

io

do, às multinacionais preservar o meio ambiente e solucionar

uc
ac

desigualdades sociais. O governo aparece apenas em terceiro
lugar no ranking, seguido de organizações internacionais
(em quarto) e empresas nacionais, brasileiras (em quinto).
“Dos 100 maiores PIBs (Produto Interno Bruto) do mundo,

ed

51 são de companhias privadas. Empresas detêm não apenas
0 poder econômico, mas 0 poder de fato; são elas que pro

s

duzem, que detêm os processos, que podem fazer diferente.

fin

Ao governo, cabe regular apenas. Esse é o entendimento que
avaliamos que as pessoas têm ao dar esse destaque às em

ra

presas na resolução desses conflitos”, explica Dalberto Adulis, gerente de Conteúdo e Metodologia do Instituto Akatu.

pa

Esse entendimento é crescente, segundo 0 estudo. Na
edição de 2010, por exemplo, as multinacionais figuravam
eram as antepenúltimas.
Para 81% dos entrevistados no levantamento, as compa

clu

nhias devem fazer mais do que simplesmente cumprir a lei,

siv
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na lista apenas na quarta posição e as empresas nacionais

seja em benefício da sociedade (53%) seja para obter vanta

ex

gens junto aos seus clientes (28%). Para Lima, da GfK, esse

é um sinal claro de que as pessoas culturalmente confiam
mais nas empresas do que nos governos e de que, por isso,

é

as companhias precisam estar atentas àquilo que os clientes

o

desejam encontrar nelas.

tig

De acordo com Macedo, da FGV, as varejistas alimentares
costumam inserir a sustentabilidade e a responsabilidade

ar

social principalmente de três formas: 1) relacionamento com
o consumidor (oferta de informação e de ações que facilitem

st
e

ao consumidor ser “verde”, como campanhas informativas,
postos de reciclagem, sacolas retornáveis etc.); 2) lojas mais

de

eficientes, que acabam também significando economia na
operação para a companhia e 3) venda de produtos “verdes”.
Mas os consumidores também elencaram outros itens como

ão

prioritários em suas relações com varejistas. Questionados
sobre 0 que os leva a decidir por uma determinada loja ou rede

aç

varejista, não se limitando a critérios socialmente responsá

iliz

veis, os entrevistados responderam nesta ordem: 1) atendi
mento, 2) respeito aos direitos dos funcionários, 3) ter funcio

ut

nários de diferentes raças, etnias, idades. Ações comuns em

supermercados, como economia de recursos naturais, lojas

A

“verdes” e reciclagem só aparecem da quarta posição em dian

te. As lojas sustentáveis, investimentos bastante comuns entre
as varejistas alimentares, figuram apenas no último lugar.

is.
na

Significa que os empresários estão investindo de for

io

demonstrando um olhar bem mais abrangente que o das

ma errada em responsabilidade? Não necessariamente. A

ac

empresas sobre responsabilidade social) quanto na forma

questão, avaliam especialistas, é que é preciso se ajustar

(é preciso melhorar a comunicação e deixar de rotular pro
dutos “verdes” como “de nicho”).

uc

um pouco melhor à expectativa do consumidor e as ações
das empresas, tanto no conceito (os consumidores estão
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Em relação à abrangência do conceito, chamou a aten-
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i

que é tangível e está próximo. Portanto, é muito mais fácil

importância não apenas ao atendimento — o que era de se

perceber um funcionário mal valorizado do que a economia

esperar —, mas à qualidade do tratamento que os funcio

de água numa loja sustentável.

nários recebem nas companhias.
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ção o fato de que os entrevistados tenham dado tamanha

Varejistas que já entenderam essa equação estão se dando

valor. O consumidor valoriza as empresas que o valorizam

muito bem. Uma delas, a rede norte-americana Whole Foo
ds, é mundialmente famosa por ser responsável e sustentável

ed

“As pessoas buscam, antes de tudo, o básico: relações de

em toda a cadeia produtiva. Oferece aos funcionários van

ma medida que elas valorizam os funcionários. E nisso ain

tagens como salários compatíveis, horas extras, planos de

da há um bom caminho a percorrer”, avalia Macedo.

saúde e odontológico — pouco usuais no mercado dos EUA.

s

também. Além disso, o cliente valoriza as empresas na mes

fin

Para Eugênio Foganholo, da Mixxer Consultoria, há ainda
outro componente nessa opção identificada na pesquisa. As

ra

pessoas estão mais atentas à justiça social, mais conscientes

Por outro lado, completa, “atender” (item mais valoriza
do pelo consumidor) é a interação direta ou indireta dos

ex
clu
siv

consumidores com os funcionários. Ser “bem atendido”,

a

pelas manifestações de junho.

pa

socialmente, o que foi, segundo ele, claramente evidenciado

diz ele, tem a ver com a percepção do consumidor de que

os funcionários estão dispostos a servi-lo, a fazer com que
ele tenha uma boa experiência de compra naquela loja. Isso

se materializa tanto numa resposta que um funcionário dá
a uma pergunta do cliente, por exemplo, quanto na forma

é

como um repositor organiza a gôndola.

Daí a importância de os funcionários estarem satisfeitos,

go

bem pagos, bem treinados e com perspectivas adequadas
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de carreira e trabalho. O consumidor valoriza mais aquilo

Outro bom exemplo nesse quesito é o grupo Stew
Leonard’s, também norte-americano, cujo lema é “o clien
te sempre tem razão”. Como atendimento é a estratégia da
rede — muito bem-sucedida, aliás —, a companhia investe
nos funcionários (de treinamentos a salários) de forma a
criar uma equipe sempre satisfeita. Para ser agradável pa
ra os clientes, é preciso antes ser agradável para a equipe,
costuma dizer Stew Leonard, o fundador da empresa.
“Este é um bom desafio: trabalhar continuamente para ter
os melhores funcionários, que devem ser contratados não
necessariamente pela sua experiência anterior, mas por sua
atitude e vontade de servir e ter contato com pessoas. Aqui
se comete um dos maiores erros do varejo: as pessoas são

is.

contratadas pelo que sabem, mas são demitidas pelo que são.

Ou seja, uma cadeia produtiva social e ecologicamente
responsável está entre as preocupações e os critérios de

te, gente que gosta de servir outras pessoas”, diz Foganholo.

compra das pessoas. O descompasso, nesse caso, acontece

na

Esta é a verdadeira essência do varejo: gente que gosta de gen

A regra, não a exceção

cio

porque as indústrias e os varejistas trabalham esses pro

dutos como se fossem um nicho, uma exceção à regra pela
qual os consumidores consciente devem pagar mais caro.
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Para os consultores ouvidos pela SuperVarejo, outro ajuste
que precisa ser feito diz respeito ao como, não ao conceito em
si. Muitas lojas já procuram oferecer produtos mais susten

Citando a mesma pesquisa GfK/Akatu, 51% dos entre
vistados acham que os produtos “verdes” são mais caros.
E, de acordo com os especialistas ouvidos pela SuperVare

que, em se tratando de produtos, sem contar preço e quali

jo, essa percepção prejudica as vendas e a massificação (e

dade, os consumidores dizem que os fatores mais importan

escala) das categorias mais sustentáveis. Ao invés de atrair

tes para a compra são: que animais não sejam maltratados

consumidor, afasta.

fin

durante a produção, que a empresa tenha boas relações com

“As pessoas não estão dispostas a pagar mais por um pro
duto responsável e sustentável. Pelo contrário, elas acredi

esteja comprometida com a redução do consumo de energia

tam que fazer algo de qualidade, que respeite as regras, que

e que o produto tenha selo que garanta boas condições de

não destrua 0 meio ambiente e que trate de forma justa os

trabalho aos empregados.

funcionários não é uma vantagem, e sim a obrigação das
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a comunidade, que tenha selo de proteção ambiental, que
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táveis a seus clientes e isso é valorizado por eles. Basta ver

s.
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empresas”, diz Camila Valverde, diretora de Sustentabili-

cio

dade do Walmart.
A rede tem programas bem abrangentes nessa área. Um
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deles, o Sustentabilidade de Ponta a Ponta, é parceria da
rede com grandes fornecedores de categorias de massa que
toparam, com a cooperação técnica da rede, tornar alguns
de seus produtos mais sustentáveis. A primeira edição foi
em 2010 e a segunda, em 2011, com participação de 13 for
necedores do porte de Ambev, Danone, Kimberly-Clark,

fin

s

Reckitt Benckiser e Phillips Brasil.
“É um projeto de 18 meses no qual a indústria incorpo
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convencionais a inovarem nesse sentido e venderem

lu
s

produtos. A ideia é que seja produto conhecido, líder em sua

produtos mais sustentáveis pelo mesmo preço. Mas os

escala e também para que haja uma mobilização dos con

pequenos podem, por sua vez, se informar sobre quais

correntes também. Quando o líder inova, os demais players

produtos tradicionais são mais sustentáveis e valorizá-los,

acabam seguindo o movimento”, avalia Valverde.

buscar mais opções de produtos de limpeza concentrados

ex
c

categoria, para que os ganhos ao meio ambiente sejam em

é

Em resultados práticos, os produtos que passaram pelo

(menos uso, menos impacto) e sinalizar isso claramente
ao consumidor, entrar em cooperativas de compras para

nico Neve, só para citar três deles — reduziram “pegada” de

itens de maior valor agregado e baratear esses produtos

carbono, consumo de recursos hídricos e também logísticos.

ao consumidor final, por exemplo.
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projeto — como guaraná Antarctica, Danonino, papel higiê

Além disso, as vendas aumentaram em 35% na primeira

Àqueles que investiram em lojas eficientes, em opções de
sacolas retornáveis ou em postos de reciclagem, é impor

a próxima edição do projeto, que deve estar nas gôndolas

tante ter duas coisas em mente: 1) o consumidor também

no final do ano.

valoriza essas ações e é possível ganhar muito em imagem

e

edição e 40% na segunda. Não à toa, a rede está organizando

com elas. 2) A comunicação com os consumidores precisa

de
st

Grupo Pão de Açúcar também tem programa de controle

ser melhorada justamente para que ele entenda a dimensão
do benefício, por exemplo, de uma loja reaproveitar o lixo

ral para que aplique boas práticas na produção de alimentos.

em vez de mandá-lo ao aterro sanitário.

ão

de qualidade na cadeia produtiva: o Qualidade Desde a Ori
gem, lançado em 2008.0 objetivo é capacitar o produtor ru
Também facilita o acompanhamento, pelo consumidor, de

aç

toda a produção do alimento, avalia o uso de aditivos tóxicos
e acompanha a qualidade de produção de FLV e carnes.

iliz

“O consumidor quer que os produtos tradicionais que
ele compra normalmente, os comuns, sejam cada vez mais

“Seria interessante colocar uma plaquinha avisando o con
sumidor: ‘nesse mês deixamos de mandar tantas mil tone
ladas de lixo ao aterro’. O cliente sente-se engajado e parte
da solução, pois ele compra nessa loja que está ajudando a
resolver um problema grave”, sugere Macedo, da FGV.

ut

verdes, certificados e que os processos produtivos corretos
estejam embutidos e com comunicação adequada pra ele

A

saber disso”, explica Macedo, da FGV.
O desafio, nesse caso, é comunicar adequadamente ao
consumidor essas vantagens do produto e incorporar os
“verdes” ao inventário básico da loja. Claro que os maio
res têm muito mais facilidade de convencer indústrias

Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 152, p. 36-46, out. 2013.

