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RESUMO

O varejo deve estar sempre atento às tendências do comportamento de compra de
seus consumidores e procurar se antecipar e se alinhar às mesmas, para atrair e
fidelizar clientes. Sustentabilidade e meio ambiente são temas que estão cada vez
mais presentes no cotidiano e tendem a afetar o comportamento dos consumidores
e os negócios das empresas. Muitas empresas perceberam que, além do sistema de
gestão financeiro, devem constituir sistemas de gestão ambiental e social,
compondo a Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Para empresas varejistas,
especificamente do varejo supermercadista, que identificaram a necessidade de
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), uma das dificuldades é saber como implantar
esse SGA. Várias empresas do setor supermercadista possuem SGA, assim como
várias outras realizam ações voltadas ao meio ambiente. A presente pesquisa tem
como principal objetivo produzir diretrizes para implantação de um SGA em
empresas do setor supermercadista. Para o desenvolvimento dessa premissa, foram
inicialmente pesquisados modelos formais de SGA existentes (, adotado o sistema
ISO 14001 como referência) e, utilizando o método indutivo, pelo qual foram
selecionadas seis empresas que se destacam em RSC. Essas empresas tiveram
suas práticas estruturadas de SGA analisadas de acordo com a sequência de
passos necessários para a implantação de um SGA, segundo a ISO 14001 e a
EMAS. O processo de comercialização, peculiaridades das seções e seus aspectos
e impactos ambientais foram estabelecidos e analisados com base em trabalho de
campo, bem como utilizados para atingir o objetivo proposto. Os resultados da
pesquisa demonstram a importância da elaboração da Política Ambiental na
implantação de um SGA em empresas supermercadistas e possibilitam gerar
orientações para definição de sua estrutura e conteúdo e de procedimentos para sua
implantação. Em uma perspectiva prática, espera-se que os resultados obtidos
permitam que empresas do varejo supermercadista possam implantar um SGA
estruturado, com ações alinhadas em politicas e metas planejadas.

Palavras Chave: varejo; supermercados; responsabilidade social; sistema de gestão
ambiental; meio ambiente; impacto ambiental.

ABSTRACT
Guidelines to implement environmental management systems in the retail
supermarket sector”
The retail must always be aware of the buying behavioral trends of its costumers and
try to anticipate and be aligned to those, to attract clients and make them loyal.
Sustainability and environment are themes which are increasingly present on the
everyday life and tend to influence the behavior of costumers and the way companies
do business. Several companies perceived that, beyond the financial management
system, they should constitute social and environmental management systems,
composing the Corporative Social Responsibility (CSR). For retail companies,
specifically for supermarket retailers, which identified the necessity of the
Environmental Management System (EMS), one of the difficulties is to know how to
implement the EMS. Several companies of the supermarket sector own EMS, and
others contribute with actions towards the environment. The following survey has as
main goal to produce guidelines for the implementation of an EMS for companies of
the supermarket sector. To develop this premise, it was researched existing formal
models of EMS (adopting the ISO 14001 system as a reference) and, using the
inductive method, through which were selected six companies that stand out in CSR.
These companies had their structured EMS practices analyzed according to the
sequence of necessary steps to implement an EMS, according to ISO 14001 and
EMAS. The commercialization process, peculiarities of the sections, their
environmental aspects and impacts were established and analyzed based of field
studies, as well as used to obtain the proposed goal. The results of the research
show the importance of elaborating an Environmental Policy in implementing an EMS
for companies in the supermarket sector, and allowed to generate guidelines to
define its structure, content and procedures to implement it. In a practical
perspective, it is expected that the results obtained allow retail supermarket
companies to implement a structured EMS, with actions aligned to policies and
planned goals.

Keywords: retail; supermarket; social responsibility; environmental management
system; environment; environmental impact.
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1 INTRODUÇÃO

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ou Responsabilidade Social
Empresarial, como denominada por Amadeu Junior, Gelman e Macedo (2008), é
uma forma de gestão que extrapola simplesmente suas ações realizadas em prol da
comunidade, engloba valores éticos e transparentes com aqueles que se relaciona
direta ou indiretamente e pressupõem, ainda, o estabelecimento de metas
vinculadas

à

promoção

do

desenvolvimento

sustentável

com

resultados

socioambientais de longo prazo.
Essas práticas socioambientais a longo prazo ajudam a construir a
sustentabilidade empresarial, em que as empresas, ao invés de apenas
concentrarem-se no resultado econômico, apoiam suas ações nos três pilares (triple
bottom line), o econômico, conjuntamente com o social e o ambiental, em um
contexto de preocupação com a sociedade e o desenvolvimento sustentável.
Em entrevista de Porter (apud HERZOG, 2008), observa que a RSE passou
por um estágio inicial, quando as empresas reagiram a pressões de cunho político
em questionamentos que não imaginavam serem responsáveis, ou quando, por
algum motivo, foram obrigadas a justificar para a sociedade questões que geravam
críticas e, em consequência, publicidade negativa, afetando seus negócios e seu
faturamento, como exemplo, cita-se a relação da Nike com seus fornecedores, na
década de noventa, ocasião que a marca sofreu um boicote de seus consumidores
pelo mundo após denúncias de trabalho escravo e exploração de trabalho infantil em
algumas de suas fábricas asiáticas.
Essa situação de ampla exposição das empresas foi acentuada por uma
composição de fatores, como os relacionados à globalização, principalmente quando
da atuação da empresa em vários países, pelas diferentes culturas, economias e leis
dos países de origem e os de destino das mercadorias; outros fatores contribuintes
correspondem à penetração e velocidade de disseminação das informações, da
comunicação, com o advento da proliferação do uso da Internet e de suas redes
sociais, assim como também pela atuação de diversas Organizações Não
Governamentais (ONGs), como por exemplo a Greenpeace, cuja defesa do
ambiente com objetivo para inspirar mudança de atitude comportamental está
declarada em sua missão (GREENPEACE BRASIL, 2011)
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Na mesma entrevista, Porter (apud HERZOG, 2008) afirma que o estágio
seguinte, após a adoção de atitudes reativas, foi o da percepção por parte dos
dirigentes das empresas, de que a implantação da RSE seria uma oportunidade de
capitalizar imagem positiva para a empresa (e seus produtos ou serviços),
divulgando as ações realizadas em relatórios, como uma postura proativa da
empresa. Porém, apenas a divulgação dessas ações desarticuladas de uma política
consistente com relação à RSE caracteriza-se mais como ferramenta de publicidade.
Os dirigentes sempre agregaram como um dos principais objetivos à
estratégia da empresa, o resultado econômico, vital para sobrevivência do negócio;
porém, a inclusão dos aspectos sociais e ambientais pode propiciar um diferencial
estratégico resultante de uma nova e mais abrangente proposição de valor.
A RSE pressupõe que a empresa deve considerar concomitantemente três
aspectos, o econômico, o social e o ambiental, desse modo, o sistema de gestão
empresarial deveria contemplar em sinergia, sistemas de gestão econômico, de
gestão social e de gestão ambiental, compondo a estratégia única e integrada da
empresa.
O setor Supermercadista é muito competitivo, principalmente na precificação
de mercadorias. Por este motivo, os aspectos econômicos tendem a assumir peso
elevado nas prioridades das decisões de gestão. Esta situação decorre das
características setoriais em que o ramo supermercadista está inserido, dentre as
quais se pode citar a concorrência acirrada, em que muitos dos produtos
comercializados por diversas empresas são idênticos, resultando em inevitável
comparação de preços por parte dos consumidores, além do seu próprio poder de
escolha da loja em que vai efetuar suas compras, devido ao elevado número de
pontos de vendas.
De acordo com Porter (2009a) os clientes possuem poder quando os produtos
são padronizados ou não diferenciados e, o custo de mudança de fornecedor, ou de
mudança de loja, for baixo em sua percepção. Este poder dos clientes reduziria
então o patamar de preços praticados. Para poder atender com serviços às
necessidades ou demandas dos clientes, resultaria como conseqüência um aumento
dos custos das empresas ou lojas.
Segundo a revista Panorama SuperHiper (2009) os supermercados foram
responsáveis por 91,3% do faturamento em autosserviço em 2007, e correspondem
a 91,4% das lojas. Em 2007 o total era de 74.695 unidades (total autosserviço).
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Grande competitividade em preços interfere na lucratividade do setor, que
opera em um patamar baixo sobre seu faturamento. O Gráfico 1, ilustra que a
lucratividade de 350 empresas supermercadistas segundo o ranking Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) 2008 tem-se mantido em uma faixa de 1,30 a
2,00% da receita do setor.

Gráfico 1 - Lucro líquido médio 1999/2007
Fonte: Panorama SuperHiper 2009 (2008, p.40)
Nota: percentual de lucro líquido sobre o faturamento das 350 empresas
supermercadistas para o ranking 2008, da Abras.

Porter (2009a) ainda observa que a probabilidade de competição baseada em
preços é maior quando os concorrentes comercializem produtos quase idênticos. Se
o custo de mudança de fornecedor (neste setor loja ou supermercado) for baixo, os
custos fixos forem altos e os produtos perecíveis; e essas condições estão presentes
no setor de supermercados.
A alta competitividade, produtos e marcas similares, e baixo lucro então
tenderiam a ampliar a importância por uma gestão de custos. Custos altos podem
influenciar nas vendas e imagem da loja/rede/marca, por perda de competitividade
de preços, ou afetar diretamente os lucros do setor, que são considerados baixos.
Desse modo constitui-se em desafio ao setor integrar a estratégia econômica
conjuntamente com uma estratégia de responsabilidade social e ambiental, ao invés
de considerá-las como estratégias independentes.
Responsabilidade social e sustentabilidade são princípios que estão sendo
cada vez mais adotados em empresas, resultando em um crescimento paulatino da
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preocupação com as questões sociais e ambientais. De acordo com o Instituto Ethos
(2003) no passado somente o preço de produtos indicava que a empresa era
competitiva, em fase posterior, a qualidade e, agora, a RSE assume-se como fator
de competitividade.
Mesmo se considerada apenas a ótica dos custos, a análise dos impactos ao
meio ambiente relacionados ao negócio supermercadista conduziria a uma maior
produtividade e aproveitamento na cadeia de valor, eliminado desperdícios e
promovendo o reaproveitamento de resíduos. Em seu artigo verde e competitivo,
Porter (2009b), em 1995, já alertava que a regulamentação ambiental, ao invés de
ser considerada um custo que oneraria

as empresas e diminuiria

sua

competitividade, poderia aumentá-la, pelos ganhos resultantes da inovação, como
os alcançados pelo ganho de produtividade oriundos da tecnologia e sua utilização
com métodos mais avançados.
Sob este aspecto considera-se que a empresa que integra a variável
ambiental ao seu negócio poderia ter, portanto, uma oportunidade de gerir mais
eficientemente seus custos e receitas, obtendo vantagem competitiva, tão importante
em um setor com características de alta competitividade.
Pela ótica de conquista ao consumidor, internalizar a variável ambiente ao
negócio é uma tendência que, se não fizer parte da estratégia da empresa, poderá
refletir na sua competitividade.
A operação dos supermercados é principalmente uma transação de compra e
revenda de mercadorias com foco no consumidor final. Este consumidor, devido ao
aumento da sua consciência em relação às questões relacionadas ao meio
ambiente, tenderia a procurar empresas e produtos alinhados com esta mesma
ideologia; como resultante a este alinhamento seria necessária uma modificação na
postura da empresa para responsável e atuante com relação a questões relativas ao
meio ambiente, assim como contemplando também as características dos produtos
que ela comercializa.
De acordo com Feres (2009), o varejo interage diretamente com o consumidor
final, o consumidor brasileiro está cada vez mais ciente do seu poder de influência
nas empresas e mercado, destacando que para manter-se competitivo o setor
supermercadista deverá incorporar estas questões socioambientais.
Ações sustentáveis bem orientadas pela política e compromisso ambiental
nas empresas se transformaram em estratégias de mercado diferenciadas para
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empresas que buscam atrair a confiança e satisfação dos seus consumidores, e
também fidelizá-los. O Instituto Ethos (2003) destaca esta importância:
Fabricar produtos ou serviços que não degradem o meio ambiente,
promover a inclusão social e participar do desenvolvimento da
comunidade em que fazem parte, entre outras iniciativas, são
diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na
conquista de novos consumidores ou clientes. (INSTITUTO ETHOS,
2003, p.6)

O varejo, especificamente o do setor de supermercados, pelo volume de
produtos que comercializa, poderia antecipar-se às tendências de consumo e
comportamento do consumidor.
Pela própria definição do Instituto Ethos (2010), a RSE é uma forma de
gestão, com metas para impulsionar o desenvolvimento sustentável.
A implementação de um SGA no setor supermercadista pode refletir, dentre
outros, na melhoria de sua eficiência, contribuindo também para a aceleração da
conscientização dos consumidores, dada a importância do canal de distribuição,
pela sua capilaridade e penetração no país, e pela proximidade do cliente.
A gestão ambiental poderia proporcionar os seguintes benefícios estratégicos:
a)
b)
c)
d)

melhoria da imagem institucional;
renovação do portfólio de produtos;
produtividade aumentada;
maior comprometimento dos funcionários e melhores relações
de trabalho;
e) criatividade e abertura para novos desafios;
f)
melhores relações com autoridades públicas, comunidade e
grupos ambientalistas ativistas;
g) acesso assegurado aos mercados externos; e
h) maior facilidade para cumprir padrões ambientais.
(NORTH apud BARBIERI, 2004, p. 110)

Esses

ganhos

poderiam

ser

adquiridos

pelas

empresas

do

setor

supermercadista, ao implementar a gestão ambiental. Mas, como realizar esta
implantação no varejo? Com que diretrizes construir um sistema de gestão ambiental
para o varejo?
Algumas iniciativas para orientação já estão em curso, como, por exemplo, o
trabalho conjunto realizado pelo Instituto Ethos (2003), e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), Responsabilidade Social
Empresarial para micro e pequenas empresas: passo a passo.
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No varejo especificamente, um exemplo é o guia prático da Associação
Paulista de Supermercados (2008), com conteúdo desenvolvido pelo GVcev –
Centro de excelência em varejo da FGV-EAESP, que por sua vez mantém um
programa de responsabilidade social e sustentabilidade no varejo, e publicou, em
2009, o guia prático FGV – GVcev de responsabilidade social e sustentabilidade no
varejo, ajudando empresas do setor a fazer um diagnóstico de práticas de RSE na
empresa e, consequentemente de sustentabilidade na gestão.
Este guia prático concentra-se em oito temas, dentre os quais, destacam-se
os ambientais, como a adoção de critérios de sustentabilidade nas compras, a
avaliação de impactos sociais e ambientais de sua operação, lojas sustentáveis, e
contribuição para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta.
Se são utilizados no diagnóstico, são ações que, de acordo com este guia,
mediriam a sustentabilidade no varejo e, portanto, deveriam ser adotadas em uma
política ambiental das empresas.
Seguir guias como este possibilitaria as empresas afirmar que possuem um
sistema de gestão ambiental?
Muitas empresas supermercadistas já praticam várias destas medidas. Como
exemplo, Walmart e Carrefour possuem ações direcionadas à sustentabilidade,
principalmente para produtos marca própria, mas também na compra e
desenvolvimento de outros. Na avaliação de impactos sobre a operação dessas
redes também pode-se observar diversas iniciativas nas áreas de logística,
embalagens, resíduos sólidos. Com relação a lojas sustentáveis, há iniciativas como
a loja verde do Pão de Açúcar de Indaiatuba e a do Walmart da Vila Sônia, São
Paulo. Como contribuições para o planeta, o Walmart trabalha com a redução de uso
de recursos naturais e emissão de gases que afetam a camada de ozônio; o
Carrefour, com a proteção à biodiversidade, aos recursos naturais e à contribuição
na luta contra o aquecimento global (mudanças climáticas).
Além

desses,

há

também

diversos

exemplos

de

outras

iniciativas

relacionadas ao meio ambiente, como por exemplo as encontradas no banco de
práticas do site varejo sustentável (VAREJO SUSTENTAVEL, 2012).
Diagnósticos, guias e exemplo de iniciativas: como tudo isto se interliga? O
que o varejo supermercadista deve fazer ao abraçar a causa do meio ambiente para
criar um sistema de gestão ambiental? A maior parte dessas iniciativas é
desenvolvida para empresas em geral, varejo em geral não especificamente para o
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setor supermercadista. Não foi encontrado um modelo específico de SGA para o
setor, apenas iniciativas vinculadas à sustentabilidade.
Este trabalho apresenta diretrizes para a inserção da variável ambiental nas
operações do varejo supermercadista com base em exemplos práticos de empresas
benchmarking do setor de modo a orientar o supermercadista a definir e estruturar o
sistema de gestão ambiental da empresa.

1.1 Objetivos

O objetivo geral da pesquisa consiste em estabelecer diretrizes para
implantação de sistema de gestão ambiental no setor de varejo supermercadista.
Para atingi-lo são ainda propostos os seguintes objetivos específicos:


execução de uma pesquisa visando identificar e selecionar amostra
representativa de empresas supermercadistas no Brasil e no mundo que
reconhecidamente se destacam em RSE, e que possuam política ou
procedimentos de gestão ambiental definidas e implantadas;



identificação e análise da estrutura de SGA das empresas selecionadas;
verificação por meio de sua postura frente ao tema meio ambiente, análise
das ações e, se estas constituem um sistema organizado de gestão
ambiental, de acordo com o modelo definido no escopo;



detalhamento do processo de comercialização de um supermercado
convencional de modo a identificar os aspectos e impactos ambientais;



análise das ações relacionadas aos aspectos ambientais e gestão
ambiental das empresas: elaboração de uma síntese das ações para
comparação dos dados;



avaliação das ações de gestão ambiental das empresas selecionadas,
procurando identificar práticas diferenciadas, e similaridades dos SGAs
implementados, de modo a contribuir para o desenvolvimento desta
pesquisa;



proposição de diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental
no setor de varejo supermercadista baseado nas comparação das boas
práticas em empresas reconhecidas por sua atuação em responsabilidade
social empresarial.
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2 MÉTODO E ETAPAS DA PESQUISA

O método utilizado nesta pesquisa é a lógica indutiva, que parte do particular
para as extrapolações. A partir desta pesquisa, elaborada com base nas práticas
ambientais adotadas por empresas supermercadistas reconhecidamente destacadas
por sua atuação em RSE, o produto final é uma proposta de diretrizes para
implantação de sistema de gestão ambiental para empresas do setor de varejo
supermercadista.
As etapas desta pesquisa, organizadas visando alcançar os objetivos
propostos, incluíram estudo documental, tratamento e análise de dados, além de
verificação em campo e, foram desenvolvidas da maneira descrita a seguir:
a) revisão bibliográfica para explorar o histórico e as definições relativas ao
varejo, a supermercados, a supermercado convencional, de aspectos e
impactos ambientais, responsabilidade corporativa, gestão ambiental, dos
sistemas de gestão ambiental e assuntos correlatos;
b) identificação, a partir de visitas sistemáticas a redes de supermercados,
dos aspectos ambientais de um supermercado convencional, o processo
de comercialização, suas etapas e características das seções;
c) confecção de tabela contemplando todos os aspectos observados para
obter comparação de quais aspectos seriam considerados nas empresas
da pesquisa;
d) realização de pesquisa documental visando identificar as empresas,
supermercados

ou

redes

de

supermercados,

reconhecidamente

destacadas em RSE, para seleção dos estudos de caso da pesquisa;
e) verificação, a partir de pesquisa documental, da postura das empresas
selecionadas frente ao tema meio ambiente, suas ações e se estas
constituem um sistema organizado de gestão ambiental, de acordo com o
modelo definido no escopo, que segue uma seqüência de etapas para
efetuar esta análise, baseada nas etapas do SGA da ISO 14001;
f) agrupamento e análise das ações relacionadas aos aspectos ambientais e
gestão ambiental destas empresas;
g) verificação da existência de similaridades nos SGAs implementados pelas
empresas selecionadas;
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h) análise da existência ou não de um padrão de ações voltadas ao meio
ambiente, baseado nestas similaridades;
i) análise das ações diferenciadas de cada empresa em relação aos
aspectos ambientais;
j) a partir das informações da pesquisa documental, tratamento e análise
dos dados, foram elaboradas diretrizes para implantação de sistema de
gestão ambiental no setor de varejo supermercadista.

2.1 Definição do escopo do trabalho

Esta pesquisa realiza a análise das ações ambientais adotadas pelas
empresas selecionadas seguindo a estrutura das etapas definidas pela ABNT NBR
ISO 14001. Seria conveniente proceder a análise ambiental preliminar antes da
definição de uma política ambiental, conforme determina SGAs baseado no Eco
management and audit scheme (EMAS); porém, como neste trabalho foram
pesquisados e analisados SGAs já implantados, não tendo sido encontrados relatos
ou declarações de dados sobre análises ambientais preliminares.
São verificadas as informações disponíveis das quatro etapas relacionadas
pela ABNT NBR ISO 14001:
1. política ambiental;
2. planejamento;
3. implantação;
4. verificação e correção.

Além destas etapas, verifica-se a existência de declaração ambiental,
considerada importante instrumento para divulgação e disseminação da cultura na
empresa.

2.2 Identificação e seleção das empresas

Quando se fala em estratégia de empresas, não se pode deixar de mencionar
Michael Porter. Segundo a bibliografia fornecida pela própria Harvard Business
School em seu site oficial (HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2010), Michael E.
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Porter é hoje a maior autoridade em estratégia competitiva e na aplicação de seus
princípios em responsabilidade social corporativa, conhecido como pai da estratégia
moderna; Porter (apud HERZOG, 2008) acredita que não deve haver nas empresas
duas estratégias, uma financeira e outra de Responsabilidade Social Corporativa
(RSC), preconiza estratégia única contemplando estas duas perspectivas, e cita
como exemplo, a rede varejista americana Whole Foods Market. Por este motivo, a
rede Whole Foods Market é uma das selecionadas para compor este trabalho.
A organização Consumers International (CI), conforme descrito em seu site
oficial (CONSUMERS INTERNATIONAL, 2010a), se denomina como a federação
mundial das organizações dos consumidores e está sediada no Reino Unido,
fundada em 1960, representando mais de 220 grupos em 115 países; o Procon de
São Paulo se diz membro da organização, tendo como eixos prioritários os serviços
financeiros, desenvolvimento sustentável (mudanças climáticas e RSE), alimentos e
acesso ao conhecimento (FUNDAÇÃO PROCON DE SÃO PAULO, 2011).
A Consumers International (2010b) publicou o relatório “les supermarchés
européens au banc d’essai: sont-ils á La hauteur de leurs responsabilités em matière
de conditions de travail dans Le monde en développement?” (os supermercados
europeus na banca de ensaio: estão eles a altura de suas responsabilidades em
matéria de condições de trabalho no mundo em desenvolvimento?). Pelo relatório,
que avalia o envolvimento das empresas europeias em matéria de RSE, destacou-se
por suas melhores práticas, em primeiro lugar a empresa Coop Itália, sendo então
também selecionada como estudo de caso desta pesquisa.
Em consulta por formal ao Instituto Ethos de empresas e responsabilidade
social, foram indicadas no Brasil, as três maiores em vendas, Wal-Mart, Grupo Pão
de Açúcar e Carrefour, como “exemplos de supermercados que atuam de forma
socialmente responsável e que tem diversas ações em relação ao tema”.
(Informação verbal)1
Por esta referência e pela significância das redes no varejo alimentar
brasileiro, estas três empresas também foram agregadas aos outros dois estudos de
caso já selecionados.

1

Informação obtida através de consulta via e-mail com Sr. Victor Barros, da Comunicação e
Mobilização do Instituto Ethos
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Finalmente, do Reino Unido, a Tesco, que além de se destacar em
responsabilidade corporativa, possui um foco do negócio em pegada de carbono,
por conta de suas preocupações relativas à mudança climática e, que adotou como
meta desafiadora tornar-se um negócio zero carbono. Por este motivo agregou-se
mais essa empresa, totalizando-se seis estudos de caso.

2.3 Análise do SGA das empresas selecionadas

Para realizar a análise do SGA, observaram-se aspectos e impactos
ambientais do processo de comercialização e as etapas relacionadas pela ABNT
NBR ISO 14001 para a abordagem de SGA por empresas supermercadistas. Essa
análise comparativa serve de base para conclusão da pesquisa, para proposição
das diretrizes para implantação de sistema de gestão ambiental no setor de varejo
supermercadista.
Quanto ao SGA, portanto, foram analisadas as seguintes etapas:


política ambiental;



planejamento;



implementação e operação;



verificação análise pela administração, correção e melhoria contínua.

Foi também verificada a existência ou não de uma declaração ambiental
disponibilizada ao público.
Quanto aos impactos foram pesquisados e analisados os relacionados com
ar, água, solo, resíduos sólidos, resíduos líquidos, efluentes, energia, flora, fauna,
seres humanos e seus fatores de risco.

2.3.1 Política Ambiental:

A política ambiental é uma declaração da organização expondo suas
intenções e seus princípios em relação a seu desempenho ambiental
global, que provê uma estrutura para ação e definição de seus
objetivos e suas metas ambientais (BARBIERI, 2004, p.153).
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De acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) esta política deve ser definida pela alta
administração da organização e deve assegurar que:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de
suas atividades, produtos e serviços,
inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a
prevenção de poluição,
inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais e
outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem
a seus princípios ambientais,
forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos
objetivos e metas ambientais,
seja documentada, implementada e mantida,
seja comunicada a todos que trabalhem na organização ou que
atuem em seu nome,
esteja disponível para o público. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p.4)

Neste trabalho a política ambiental foi considerada como existente ou não na
empresa no escopo da definição de Barbieri (2004) e, de sua disponibilidade ou
acesso, demonstrando assim as intenções e compromisso público por parte da
empresa.

2.3.2 Planejamento

Foram identificados por empresa quais aspectos ambientais, podem ser
considerados ações efetivas, pela citação nas informações disponibilizadas ao
publico.
Também foi verificado se há referências quanto às exigências legais; pela
ABNT NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004) as organizações devem implementar e manter processos que identifiquem os
requisitos ambientais legais pertinentes à organização e seus aspectos ambientais,
assegurando que eles sejam levados em consideração em seu sistema de gestão
ambiental.
No caso de empresas brasileiras, de acordo com Barbieri (2004), nesta fase
devem ser levantadas e analisadas as legislações da União, dos estados (ou distrito
federal) e dos municípios.
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Para análise comparativa, procura-se identificar quais grandes metas ou
objetivos ambientais são publicamente declarados ou compromissados, envolvendo
quais aspectos.
De acordo com a ABNT NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004) objetivo ambiental é o propósito ambiental geral,
decorrente da política ambiental de uma organização. Meta ambiental é um requisito
de desempenho estabelecido e detalhado visando o atingimento dos objetivos
ambientais; ambos devem ser mensuráveis quando exequível.
Pela ABNT NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004) os objetivos e metas ambientais devem ser documentados em um
programa em que se incluam as definições de responsabilidades, meios e prazos de
cumprimento, denominado de programa ambiental, que também foi pesquisado nas
organizações definidas.

2.3.3 Implantação

Nesta etapa deseja-se reconhecer como está organizada a estrutura e são
distribuídas as responsabilidades na área ambiental, aspectos como formação,
sensibilização e competência, comunicação, documentos do SGA, controle
operacional e prevenção de situações de emergência, também são de interesse
dessa pesquisa.

2.3.4 Verificação e correção

Foi pesquisado como é feita a etapa de verificação e as correções
sucessivas, postura da empresa frente ao não respeito e ações corretivas, e ainda,
se auditorias ocorrem (internas ou externas).

2.3.5 Declaração ambiental

Foi verificado se a empresa possui declaração ambiental e qual o seu
conteúdo.
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2.4 Elaboração de proposta de diretrizes para implantação de sistema de gestão
ambiental no setor de varejo supermercadista
De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, propõem-se diretrizes para
a implantação de sistema de gestão ambiental no setor de varejo supermercadista,
seguindo a estrutura analisada (política ambiental, planejamento, implantação,
verificação e correção), incorporando sugestões, melhores práticas, padrões
observados, ações e processos das empresas selecionadas.
Também de maneira a contribuir na definição dessas diretrizes verifica-se o
SGA das empresas selecionadas como estudos de caso faz parte da sua estratégia,
identificando-se assim as ações necessárias para essa incorporação.
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3 SETOR DO VAREJO

Nesta seção, são descritas as principais definições de varejo, caracterizando
o setor supermercadista e ilustrando sua importância econômica e social.

3.1 Definições

O varejo envolve a comercialização de produtos ou serviços, ou seja, consiste
na venda de produtos e serviços para o consumidor final (PARENTE, 2007, p.22).
Segundo Parente (2007), as instituições varejistas podem ser classificadas
em Instituições com lojas, e ainda em alimentícias, não alimentícias e de serviços. O
formato de loja em análise, o supermercado convencional, faz parte do varejo
alimentar, consistindo então, na venda de produtos alimentícios e serviços
relacionados ao consumidor final, em lojas alimentícias.
Ainda, de acordo com Parente (2007), nem todas as lojas de varejo alimentar
são supermercados. No varejo alimentar, os seguintes tipos de lojas são
encontrados: bares, mercearias, padarias, minimercados, lojas de conveniência,
supermercados

compactos,

supermercados

convencionais,

superlojas,

hipermercados e clubes atacadistas.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, adotou-se como formato de loja que
o de supermercado convencional, caracterizado por área de vendas de oitocentos a
dois mil e quinhentos metros quadrados, número médio de doze mil itens, em média
cinco por cento de participação de não alimentos, de oito a dezesseis Check-outs
(PANORAMA SUPERHIPER, 2010, p.41) contendo seções de mercearia, hortifruti,
carnes, aves, frios, laticínios, peixaria e bazar (PARENTE 2007, p. 30).
Não há consenso entre as definições de formato de lojas, então, considerouse como apropriada esta definição da Associação Brasileira de Supermercados
(PANORAMA SUPERHIPER, 2010), com essa configuração de seções definidas por
Parente (2007).
Supermercados convencionais “são supermercados de porte médio, que
mantém o caráter essencialmente de loja de alimentos, apresentando boa variedade
de produtos” (PARENTE, 2007, p. 32). Parente (2007), citando dados do censo
Nielsen, aponta a importância deste formato de loja, por representar um quarto do
varejo de alimentos do Brasil.
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O setor de Supermercados é composto pelas lojas e redes de autosserviço de
varejo alimentar. A revista Panorama SuperHiper (2010, p.36-41) mede a evolução
de vários indicadores do setor com base no ranking Abras, das 500 maiores
empresas, que possuem diversos formatos de loja, citando a definição da consultoria
Ascar & Associados, listando os formatos supermercados de conveniência, de
proximidade, de sortimento limitado, compacto, convencional, gourmet especial,
superloja (combo), hipermercados, atacados de autosserviço, loja de depósito, e
clube atacadista.

3.2 Importância do varejo e do setor supermercadista

Em matéria sobre o crescimento do setor de serviços, ao qual pertence o
setor supermercadista, Oliveira (2011) destaca que o setor representa atualmente
69% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, participando com 70% da mão de
obra (empregada) do país, com crescimento constante desta participação no últimos
vinte anos (nos Estados Unidos, esta participação chega a 79%).
O órgão que mede esta participação e crescimento do setor de serviços é o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) a atividade de comércio, que abrange o
setor supermercadista, conforme as suas informações de participação de classes e
atividades, o crescimento da participação do comércio de 2005 a 2009 foi de 11,2%
para 12,5% ao longo destes anos.
A revista Superhiper (2012), em sua edição do ranking 2012 confirma o
crescimento também do setor supermercadista, com a participação no PIB brasileiro
de 5,4%, portanto, mais de 40% da participação do comércio, conforme classificação
do IBGE. A mesma edição fornece mais números do setor de supermercados: mais
de oitenta e duas mil lojas, quase um milhão de pessoas (967,7 mil) de empregados,
20,6 milhões de m2 de área de vendas, 206,6 mil check-outs e faturamento de 224,3
bilhões de reais em 2011 (oitavo ano seguido de crescimento real de faturamento).
A participação no PIB de 5,4% do setor supermercadista, quando confrontada
com a tabela do IBGE (2012), é relacionada como a terceira maior participação das
atividades classificadas, ficando atrás apenas das atividades imobiliárias e de
aluguéis (com 8,4%) e da intermediação financeira, seguros e previdência
complementar e serviços relacionados (com 7,2%); ainda para efeito comparativo da
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importância do setor, sua participação é quase igual a de toda a classe de
Agropecuária (que envolve as atividades de agricultura, silvicultura e exploração
florestal, além da pecuária e pesca), que é de 5,6%.
Ainda de acordo com a revista SuperHiper (2012), no universo de
autosserviço o formato de loja de supermercados (com dois ou mais check-outs) é o
responsável por este desempenho, elevando sua participação de lojas de 89,1% em
2003 para 92,4% em 2011. Das atividades do setor supermercadista, a participação
do formato supermercado (incluindo hipermercados) no faturamento também é a
mais significativa, conforme ilustrado no Gráfico 2:

Supermercado

Bens duráveis

E-commerce

Atacado

Farmácia

Combustíveis

3%

1%1%

15%

16%
64%

Gráfico 2 - Participação das atividades na receita do setor supermercadista
Fonte: Adaptado da revista Superhiper (2012, p.80)

Na análise do faturamento por formato de loja, os supermercados também se
destacam, com quase 77% de participação, (Gráfico 3):
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Gráfico 3 - Participação dos formatos de loja por faturamento
Fonte: Adaptado da revista Superhiper (2012, p.93)

Ainda de acordo com a revista Superhiper (2012), os números evidenciam a
força do formato de supermercado, mesmo com o avanço no desempenho de outros
formatos, como o atacado de autosserviço; o formato supermercado é o que as
empresas mais apostam e, de acordo com a revista Panorama Superhiper (2010), o
principal canal de distribuição de alimentos no país é o de supermercados,
ressaltando a importância deste formato.
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4 MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL

Nesta seção serão abordados conceitos e definições sobre meio ambiente e
gestão ambiental pertinentes ao desenvolvimento desta pesquisa.

4.1 Aspecto e impacto ambiental

Aspecto ambiental é definido como elemento das atividades ou produtos ou
serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Ainda
segundo as definições desta norma NBR ISO 14001, um aspecto ambiental
significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental também
significativo e, a definição de impacto ambiental é, qualquer modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais da organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2004, p.2).
Segundo Brian (2008) o pior cenário em relação ao meio ambiente em 2050
seria ter o ar irrespirável, a água não potável, os resíduos impossíveis de
administrar, os combustíveis fósseis esgotados e, o planeta inabitável. Nesta visão
são destacados ar, água, resíduos, esgotamento de recursos (neste caso
combustíveis)
Esta relação é representada segundo a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (2007) pelo esquema apresentado na figura 1:

Água

Ar

Seres humanos

Solo/Subsolo

Organização

Energia
Fauna

Flora

Figura 1 - Relação das organizações com o meio ambiente
Fonte: Sindicel (2006 apud FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.13)
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Na figura 1 observa-se que além de ar e água, a organização também tem
influências sobre o solo, energia (mesmo que renovável), flora, fauna e seres
humanos.
Phillipi Junior e Silveira (2009) afirmam que a questão ambiental necessita de
uma abordagem multidisciplinar e que há um processo de convergência conceitual
com os conceitos de saúde, saneamento e saúde pública, que tem efeitos ou
impactos ambientais sobre a saúde do homem, seu bem estar físico, mental e social.
Por esta definição os produtos comercializados por lojas de supermercado
deveriam ser analisados por estes aspectos, já que podem ter impactos também na
saúde do homem, assim como seus efeitos quanto ao uso também deveria ser
considerados.
Mas, há outros fatores de risco, como por exemplo o ruído. A World Health
Organization (2006) relaciona fatores de risco e as doenças relacionadas, como
apresentado no quadro 1:

Fatores de risco
Polição do ar (externo - outdoor )

Poluição do ar (interno - indoor )
a partir de combustíveis sólidos.
Chumbo
Água, saneamento e higiene

Mudança climática

Fatores ocupacionais selecionados:
Lesões
Barulho
Cancerígenos
Partículas atmosféricas
Ergonomia

Doenças relatadas
Infecçoes respiratórias
Doenças cardiopulmonares
Cancer do pulmão
Obstrução pulmonar crônica
Infecçoes respiratórias
Cancer do pulmão
leve retardo mental
Doenças cardiovasculares
Doenças diarréicas
Tracoma
Esquitossomose
Ascaridíase
Tricuríase
Ancilostomíase
Doenças diarréicas
Malária
Lesões não intencionais
Desnutrição protéico-energética
Lesões não intencionais
Perda auditiva
Cancer
Asma
Obstrução pulmonar crônica
Lombalgia

Quadro 1 - Fatores de risco e doenças relacionadas
Fonte: adaptado de World Health Organization (2006, p.27)
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4.2 Indicadores ambientais

Feres (2009) considera que a utilização de indicadores de desempenho
ambiental, em conjunto com estratégia relacionada a aspectos e impactos
ambientais, pode possibilitar ao setor supermercadista ser mais atuante em relação
ao meio ambiente. Indicadores são dados ou informações numéricas que
quantificam as entradas (recursos ou insumos), saídas (produtos e resíduos) e o
desempenho de processos, produtos, e da organização como um todo (JASCH apud
FERES, p. 17).
O principal indicador adotado por uma empresa selecionada para esse
estudo, a Tesco, é a pegada de carbono.
De acordo com Ernest & Young (2010) a pegada de carbono, relacionada
com a pegada ecológica, é a medição da produção da quantidade de dióxido de
carbono (CO2) nas atividades exercidas por pessoas, empresas ou eventos,
normalmente resultantes do uso de combustíveis fósseis. Pode ser entendido como
um indicador ambiental que mede o consumo individual.
Dowdey (2012) explica que pegadas nos dão informações e pistas de quem
as deixou e, pessoas preocupadas com o aquecimento global tentam reduzir suas
emissões de CO2, que contribui para este aquecimento e que, 98% da emissões de
CO2 provem da queima de combustíveis fósseis; esse autor destaca que as
emissões podem ser medidas ou calculadas (pegada de carbono) e que algumas
empresas já imprimem em seus rótulos as emissões geradas tanto na produção, na
confecção da embalagem, no transporte e até no descarte do produto.
Já José Ely da Veiga, em uma apresentação comentada por Couto (2012)
considera o conceito de pegada de carbono mais objetivo do que pegada ecológica,
definindo-o como a “comparação entre a pressão da atividade humana
(principalmente pelo consumo) e a biocapacidade (capacidade dos ecossistemas se
regenerarem)”
Para Thompson (2007), os componentes genéricos para a pegada de carbono
da operação dos varejistas (não levando em consideração os produtos que
comercializam) estão representados na Figura 2.
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ACONDICIONAMENTO

CLIENTES

GESTÃO
GESTÃODE
DEENERGIA
ENERGIA

ILUMINAÇÃO

AQUECIMENTO
RESFRIAMENTO

PLANTA
ÁGUA
EQUIPAMENTO

GESTÃO DE RESÍDUOS

Figura 2 - Componentes genéricos da pegada de carbono
Fonte: adaptado de Thompson (2007)

4.3 Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

Segundo o Instituto Ethos (2010) de empresas e responsabilidade social:

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se
define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de
metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável
da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução
das desigualdades sociais. (INSTITUTO ETHOS, 2010).

De acordo com esta definição, a empresa deve ser ética e transparente com
todos que se relaciona, deve estabelecer metas para alavancar o desenvolvimento
sustentável, assim como também respeitar diversidade e agir visando reduzir
desigualdades.
Segundo Amadeu Junior, Gelman e Macedo (2008), a evolução das práticas
socioambientais caminha para um alinhamento estratégico consistente entre a
empresa e sua missão, ajudando a construir em longo prazo a sustentabilidade
empresarial, com o negócio da empresa apoiado no tripé composto de aspectos não
só econômicos, mas também ambientais e sociais.
Porter e Kramer (2009) destacam os quatro argumentos para a adoção de
RSE, a reputação, licença para operar, obrigação moral e a sustentabilidade, e
argumenta que se inicialmente este não foi um movimento de todo voluntário, mas
que a reação não deveria apenas ser cosmética, com ações alardeadas em vistosos
relatórios, desconexas com o negócio da empresa e sua estratégia, mas, que ao
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invés de custos, restrições ou obras de caridade, a adoção da RSE poderia ser fonte
de oportunidade, inovação, vantagem competitiva.
Terepins e Parente (2008) afirmam que as empresas têm ações de RSE em
boa parte difusas e dispersas, o que contribui para um mau aproveitamento de
recursos econômicos, assim como de benefícios transferidos à sociedade. Destacam
ainda que existem modelos aliando a RSE à estratégia geral da empresa, adquirindo
vantagens competitivas.
Barbieri (2004) destaca que o dilema meio ambiente e economia está
relacionado com o fato que a competitividade de países e empresas passaram a ser
impactadas pelas questões ambientais, além de que as preocupações ambientais
dos empresários serem influenciadas pelo governo, sociedade e mercado, a pressão
destas forças responsável pelo envolvimento das empresas na questão ambiental.
Afirma ainda que os rótulos e as declarações ambientais (ou selos e rótulos verdes)
podem se tornar instrumentos da estratégia de marketing empresarial por diferenciar
produtos e serviços com relação aos seus impactos ambientais.

4.4 Gestão Ambiental (GA)

De acordo com Philippi Junior, Roméro e Bruna (2009) a gestão ambiental é
um processo que se inicia quando são promovidas adaptações ou modificações no
ambiente natural para adequação às necessidades individuais ou coletiva. Este
processo de gestão deve estar fundamentado em três variáveis, a diversidade de
recursos extraídos deste ambiente natural, sua velocidade de extração relacionada
com a sua possibilidade de reposição e, a maneira de dispor e tratar seus resíduos e
efluentes.
Para Barros ([200?]), gestão ambiental compreende atividades administrativas
e operacionais, como de planejamento, direção e controle, objetivando a eliminação
ou redução de danos e problemas causados pelo homem, ou evitando seu
surgimento, e envolvendo sempre três dimensões: a espacial, que define a
abrangência de atuação das ações de gestão, a institucional, que define o alcance
institucional e os agentes responsáveis, e a temática, que por sua vez define as
questões ambientais que estão envolvidas.
Sánchez (2006) afirma que “as atividades de gestão ambiental significam a
aplicação das medidas preventivas, mitigadoras e demais programas ambientais
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durante as três principais fases do período de vida do empreendimento
(implantação, operação e desativação)” (SÁNCHEZ, 2006, p.87), separando as
atividades de planejamento ambiental. Esta afirmação sugere uma abordagem de
controle e prevenção para determinado empreendimento.
Para Epelbaum (2006), “[...] a gestão ambiental pode ser entendida como a
aplicação dos princípios de planejamento e controle na identificação, avaliação,
controle, monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis pré-definidos”
(EPELBAUM, 2006, p.116).
Moura (2011) orienta que, para a implantação de um sistema de gestão
ambiental devem ser cumpridos três grandes conjuntos de atividades: análise da
situação atual da empresa (onde estamos), estabelecimento de metas (onde
queremos chegar) e, métodos (como chegar).
Um dos componentes da dimensão institucional é a empresa, cuja gestão
ambiental é denominada por Barbieri (2004) de gestão ambiental empresarial.

4.5 Gestão Ambiental Empresarial

Moura (2011) separa as empresas em quatro categorias frente a sua postura
relação ao meio ambiente: as que nada fazem, as que pouco atuam (cumprem os
padrões mínimos legais); as que têm iniciativa de procurar atuação proativa,
seguindo padrões corporativos e com área definida para o tratamento das questões
ambientais e, as que procuram certificações de normas ambientais para seu SGA.
De acordo com Barbieri (2004), os empresários são influenciados em suas
preocupações ambientais pelo governo, com as legislações ambientais, pela
sociedade, com um envolvimento cada vez maior das ONGs, e pelo mercado, com
as diversas legislações ambientais dos países e suas exigências, e impactos para a
competitividade dos países e empresas.
Barros ([200?]) destaca a importância dos stakeholders (pessoas ou grupos
que com interesses na empresa e nas suas atividades) na empresa, conforme
representado na figura 3:
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Sociedade
local

Organizações
internacionais

Empregados

Empresa

ONGs e
imprensa

Indústria

Governo

Investidores
Consumidores

Figura 3 - Importância dos stakeholders na empresa
Fonte: Adaptado pelo autor de Barros ([200?])

Para Barbieri (2004), a empresa pode adotar uma de três diferentes
abordagens para a gestão ambiental na empresa, resumidas a seguir no quadro 2:
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Gestão Ambiental na Empresa – Abordagens
Abordagens
Características

Controle da
Poluição

Prevenção da
Poluição

Estratégica

Preocupação
Básica

Cumprimento da
legislação e
resposta às
pressões da
comunidade

Uso eficiente dos
insumos

Competitividade

Postura Típica

Reativa

Reativa e proativa Reativa e proativa

Corretivas

Corretivas e
preventivas

corretivas,
preventivas e
antecipatórias

Percepção dos
Empresários e
Administradores

Custo adicional

Redução de custo e
aumento de
produtividade

Vantagens
competitivas

Envolvimento da
Alta Administração

Esporádico

Periódico

Permanente e
sistemático

Ações Típicas

Áreas Envolvidas

Continuam
confinadas nas
Ações ambientais
áreas produtivas,
confinadas nas
mas com crescente
áreas produtivas
envolvimento em
outras áreas

Atividades
ambientais
disseminadas na
organização

Quadro 2 – Gestão ambiental nas empresas – Abordagens
Fonte: adaptado pelo autor de Barbieri (2004, p.103-104)

O destaque (negrito) na última coluna do quadro 2 foi feito por este autor por
considerar que seus conceitos possuem semelhanças com as afirmações de Porter
(2009c), como a de que não considera como sendo estratégia a eficácia operacional,
que a empresa deve procurar obter uma diferença preservável, proporcionando valor
aos clientes, que a estratégia consiste em adotar um posicionamento que ele
denomina de exclusivo e valioso, em um conjunto de atividades diferentes e, que a
vantagem competitiva da empresa é resultante de como estas atividades são
compatíveis entre si, além dever se reforçar mutuamente, já que elas se afetam.
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Segundo Porter (2009c) o posicionamento pode ser adotado a partir de três
fontes, a variedade (de produtos e serviços ao invés de segmentos de clientes), as
necessidades (visando atendê-las em sua maioria para determinado segmento de
consumidores) e, o acesso (geografia ou porte do cliente), em sua essência, a
estratégia é exercer opções excludentes escolhendo o que fazer e não fazer, além
de compreender e enfrentar a competição oriunda de cinco forças, a rivalidade entre
os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação dos
fornecedores, dos clientes e, a ameaça de produtos entrantes ou substitutos.
Se as atividades devem se compatibilizar e que disto deriva a vantagem
competitiva da empresa, a gestão ambiental empresarial deveria então também ser
integrada na estratégia geral da empresa.
Barbieri (2004) considera que para a adoção e implementação de qualquer
abordagem as empresas devem criar um modelo de gestão ambiental, uma criação
conceitual mental elaborada para orientar atividades administrativas e operacionais,
visando o atingimento de determinados objetivos.
Complementa ainda citando alguns modelos de gestão ambiental, como:


da atuação responsável, um programa criado pela associação canadense
de produtos químicos para reconquistar a confiança do publico no setor e
também se precaver de possível regulamentação rigorosa;



de administração da qualidade ambiental total Total Quality Environment
Management(TQEM),

em

que

conceitos

básicos

oriundos

da

administração da qualidade total contribuem na elaboração destes
modelos para empresas, “a saber: foco no cliente, qualidade como
dimensão estratégica, processos como unidade de análise, participação
de todos, trabalho em equipe, parcerias com clientes e fornecedores e
melhoria contínua.” (BARBIERI, 2004, p.118), assim como o uso de suas
ferramentas, como benchmarking, diagrama de Ishikawa, gráfico de
Pareto e o ciclo do Plan, Do, Check, Act (PDCA) ou, planejar (elaboração
de objetivos, metas, programação de ações), fazer (organizar e treinar
pessoas, implementar as ações), checar (medir os resultados e corrigir
ações) e agir (ações de promoção da melhoria contínua);


da ecoeficiência, alcançada “pela entrega de produtos e serviços com
preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e
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melhorem a qualidade de vida, enquanto reduzem progressivamente os
impactos ecológicos e a intensidade de recursos...” (BARBIERI, 2004,
p.123);


do projeto para o meio ambiente, também denominado por ecodesign,
“modelo centrado na fase de concepção dos produtos e dos seus
respectivos processos de produção, distribuição e utilização.” (BARBIERI,
2004, p.123).

Barros ([200?]) cita que, devido à gestão de qualidade total muitas empresas
reconheceram sintomas de sistemas improdutivos, como resíduos sólidos, emissões
atmosféricas e impactos ambientais, montando os Sistemas de Gestão Ambiental
(SGAs).

4.6 Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Pela definição do Dicionário Michaelis (2011), sistema é “método, combinação
de meios, de processos destinados a produzir certo resultado; plano.”, mas também
fala em partes que compõe um todo e série de elementos correlacionados.
Segundo Epelbaum (2006) o SGA é, em uma organização, a parte de seu
sistema de gestão que desenvolve e implementa uma política ambiental, além de
gerenciar aspectos ambientais, distinguindo dos conceitos usualmente considerados
de gestão ambiental, por considerá-la integrada à gestão empresarial.
“Sistema de gestão ambiental é um conjunto de atividades administrativas e
operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou
para evitar seu surgimento” (BARBIERI, 2004, p. 137). Definição semelhante é a da
NBR ISO14001 que considera o SGA como parte de um sistema de gestão da
organização, para gerenciar seus aspectos ambientais (atividades, produtos, ou
serviços e sua interação com o meio ambiente, que podem causar impactos
ambientais, que são modificação, benéficas ou ao contrário, no meio ambiente),
desenvolvendo e implantando uma política ambiental (intenções expressas pela
organização).
Pelo regulamento do parlamento europeu e do conselho, o SGA é:

43



a componente do sistema global de gestão, que inclui a estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades,
práticas, processos, procedimentos e recursos destinados a
definir, aplicar, consolidar, rever e manter a política ambiental e a
gerir os aspectos ambientais. (EUROLEX, 2009, p. L342/4)

A adoção de um SGA pode trazer vários benefícios à empresa. Para Moreira
(2006), a empresa tornar-se mais atraente ao mercado é o principal benefício
percebido pelo empresário, que também deveria perceber outros, como melhor
desempenho ambiental, redução de desperdícios, prevenção de riscos ambientais,
disseminação da cultura ambiental na empresa, melhor competitividade nos
mercados pela demonstração de sua consciência ambiental, boa imagem e
reputação frente à comunidade, aos órgãos governamentais, às ONGs, possibilidade
de melhor negociação de taxas nos financiamentos bancários, menores custos de
seguro e diversos benefícios intangíveis, como por exemplo a melhoria do
gerenciamento pela padronização de processos, capacitação de pessoal, etc.; “[...]
uma empresa que implantou um sistema de gestão ambiental adquire uma visão
estratégica em relação ao meio ambiente: deixa de agir apenas em função dos
riscos e passa a perceber também as oportunidades.”(MOREIRA, 2006, p. 54).
Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (2007), o SGA
tem potencial para aumentar a competitividade das empresas pela: melhoria da
técnica, dos processos de produção e a qualidade dos produtos; aumento da
credibilidade da marca; melhoria de imagem perante clientes e fornecedores;
aumento da produtividade, e a redução de custos, de gastos decorrentes de
poluição (como multas, embargos, descontaminação, etc.); a agregação de valor aos
produtos e ampliação dos negócios. A empresa ainda obteria benefícios pela
economia e diminuição de consumo de energia, água, recursos naturais, matérias
primas, minimização de acidentes e passivos ambientais, redução de custos de
seguros, acesso a mercados internacionais, a linhas de financiamento e
investimento, relacionamento com a comunidade e implementação de desafios
constantes proporcionados pela implantação da melhoria contínua.
Outros ganhos para a empresa, ainda segundo a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (2007), consistem em melhoria da relação com os funcionários,
maior motivação, melhor relação deles para com a empresa e o meio ambiente pela
conscientização ambiental, comprometimento com o meio ambiente, condições de
trabalho melhores e mais seguras.
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De acordo com Barbieri (2004), a empresa pode criar seu próprio modelo de
SGA ou utilizar modelos genéricos, como, por exemplo, o sistema proposto pelo
International Chamber of Commerce (ICC), ou câmara de comércio internacional, o
sistema comunitário de ecogestão e auditoria, Eco Management and Audit Scheme
(Emas), ou as normas ISO 14000.
Barros ([200?]) cita que para a criação de um SGA é necessário: formulação
de diretrizes, definição de objetivos, coordenação de atividades e avaliação de
resultados, além de implantação da política ambiental.
Barbieri (2004) afirma que qualquer SGA requer comprometimento da alta
direção ou proprietários, integração das áreas da empresa e “disseminação das
preocupações ambientais entre funcionários, fornecedores, prestadores de serviço e
clientes. Um bom sistema é aquele que consegue integrar o maior número de partes
interessadas para tratar de questões ambientais.” (BARBIERI, 2004, p.137). O autor
também ressalta o estabelecimento de política ambiental na empresa, bem como a
necessidade de avaliação de impactos, planos com objetivos e metas, avaliação das
ações e desempenho.
Política ambiental, diretrizes, comprometimento da alta gestão, avaliação de
impactos, planos, objetivos, metas, coordenação de atividades, avaliação de
resultados, integração das áreas da empresa, disseminação das preocupações
ambientais com os Stakeholders, avaliação das ações e desempenho consistem em
alguns dos elementos de identificação de elementos de gestão ambiental e
necessários para a criação e implantação de um SGA.
A análise de modelos de SGA genéricos, como os citados por Barbieri (2004),
o sistema proposto pelo ICC, o sistema comunitário de ecogestão e auditoria
(Emas), e o SGA descrito na família de normas ISO 14000 devem complementar e
detalhar outros elementos.

4.6.1 SGA ICC

A Câmara Internacional de Comércio (ICC) se denomina organização mundial
das empresas com a missão de estimular as trocas e os investimentos internacionais
e ajudar as empresas nos desafios e oportunidades oriundos da globalização
(INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, 2010).
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Em 1991, a ICC lançou o guia ICC guide to effective environment auditing
(guia de auditoria ambiental efetiva), que consiste em “[...] um modelo de SGA e
auditoria ambiental de adesão voluntária em resposta às preocupações com a
influência dos impactos das questões ambientais sobre a competitividade das
empresas no mercado internacional” (BARBIERI, 2006, p.138).

4.6.2 SGA Emas

A comissão europeia refere-se à formação aprovada pelo diretório europeu,
de 27 comissários designados, e a direção geral de meio ambiente (European
Commission Environment Directorate-General) é uma das 40 direções que a
compõem, responsável por iniciar e definir uma nova legislação ambiental,
assegurando que as medidas acordadas sejam postas em prática nos países
membros. (EUROPEAN COMMISSION ENVIRONMENTE, 2011).
A mesma comissão define o EMAS (Eco-Management and Audit Sheme, ou
sistema comunitário de ecogestão e auditoria) como uma ferramenta ou instrumento
de gestão para empresas visando avaliar, reportar e melhorar o seu desempenho
ambiental, tendo sido inicialmente desenvolvido em 1995 para empresas industriais,
abrindo em 2001 para todos os setores. O regulamento do EMAS foi modificado em
2009, entrando em vigor em 2010, esta nova publicação disponibilizada no site da
comissão europeia de meio ambiente (EUROPEAN COMMISSION ENVIRONMENTE,
2011).

4.6.3 SGA ISO 14001

A International Organization for Standardization (ISO), é uma organização não
governamental que mais desenvolve e publica normas internacionais no mundo, com
163 países afiliados, inclusive o Brasil (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, 2011). A série de normas ISO 14000/2004 trata de sistema de
gestão ambiental e a norma brasileira ABNT NBR ISO 14001, de 2004, trata dos
requisitos, com orientação de uso, dos sistemas de gestão ambiental, e é
equivalente à ISO 14001.
A ABNT NBR ISO 14001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004) é baseada na metodologia PDCA, onde:
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P de plan, planejar, estabelecer objetivos e processos para atingir os
resultados alinhados com a política ambiental da empresa;



D de do, de executar, implementar os processos;



C de check, verificar, medir, monitorar objetivos, metas e outros;



A de act, ou agir, visando à melhoria contínua do desempenho do SGA.

Esquematicamente, a sequência utilizada pela norma seguindo esta
metodologia está representada na Figura 4:

Figura 4 – Requisitos do sistema de gestão ambiental segundo a norma ABNT NBR ISO 14001
Fonte: Esquematizado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2004)

Moreira (2006) utiliza uma metodologia baseado no modelo ISO 14000 para
diagnosticar um sistema de gestão ambiental, utilizando um questionário que aborda
17 pontos:

1.

política ambiental: se a empresa tem formalizada e disponível ao público
e empregados, contendo objetivos e metas;

2.

aspectos ambientais: avaliação dos impactos ambientais;

3.

requisitos legais e outros: acesso contínua a legislações e normas
pertinentes, existência de licenças;

4.

objetivos, metas, programas: ambientais, definidos periodicamente,
mensuráveis,

comprometimento

com

melhoria

contínua,

com

cronograma acompanhado regularmente;
5.

recursos,

funções,

responsabilidades

e

autoridades:

definições

formalizadas e documentadas, existência de recursos;
6.

competência, treinamento e conscientização: se existem e seus
procedimentos, suas demandas de necessidades;
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7.

comunicação: existe canal, é feita em vários níveis, com as partes
interessadas, se as comunicações recebidas são analisadas e
respondidas;

8.

documentação: documentos, manuais;

9.

controle de documentos: internos e externos;

10. controle operacional: para emissões atmosféricas, efluentes líquidos,
resíduos, ruído, vibração, odor, consumo de água e energia, e outros
aspectos gerais, como exigir dos fornecedores cumprimento da
legislação ambiental;
11. preparação e resposta às emergências: identificação de riscos, ações
preventivas, treinamento de situações de emergência, plano de
contingência;
12. monitoração e medição: procedimentos relacionados aos aspectos
ambientais, registros, medições, análise e manutenção dos mesmos;
13. avaliação do atendimento a requisitos legais e outros: procedimentos
para avaliação e sua manutenção (dos registros);
14. não conformidade, ação corretiva e ação preventiva: tratamento, registro,
análise de causas, ações corretivas, planos de ação;
15. controle

de

registros:

identificação,

armazenagem,

proteção,

recuperação e descarte de registros ambientais;
16. auditorias ambientais: periódicas, por auditores qualificados;
17. análise pela administração: periódica do seu SGA.

4.6.4 SGA ISO 14001 e EMAS: análise comparativa

Morrow e Rondinelli (2002) afirmam que, enquanto a ISO 14001 vai se
tornando internacionalmente o SGA padronizado dominante entre a preferência das
empresas, na Europa muitas empresas estão optando pela EMAS e que a adoção e
certificação de SGA da ISO 14001 ou EMAS é para as empresas um indicador de
sua responsabilidade ambiental e um meio de obter vantagem competitiva.
De acordo com o Regulamento (CE) no 1221/2009 do Parlamento Europeu e
do Conselho (EUROLEX, 2009, p. L342/24 a L342/33) os requisitos do SGA do
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EMAS são os estabelecidos na norma EN ISO 14001:2004, com alguns aspectos
adicionais.
Segundo Gallez e Moroncini (2003) as principais diferenças entre os dois
sistemas normativos referem-se à análise ambiental preliminar e declaração
ambiental presentes no EMAS. A seqüência de passos para implantação de um SGA
pela ISO 14001 ou pelo EMAS pode ser observada esquematicamente na Figura 5.

Análise ambiental
preliminar

Política ambiental

Aspectos
ambientais

Planejamento

Exigências legais

Objetivos e metas
ambientais

Programa(s)
ambiental(ais)

Implantação

Verificação

Correção

Declaração
ambiental

Figura 5 - SGA ISO 14001 e EMAS – detalhe do planejamento
Fonte: adaptado de Gallez e Moroncini (2003, p.21)
Nota: as caixas em amarelo pertencem unicamente à EMAS

Ainda de acordo com Gallez e Moroncini (2003), a etapa de implantação
engloba todo o funcionamento do SGA e compreende definição da estrutura de
responsabilidades,

formação,

sensibilização

e

competência,

comunicação,

documentação e controle, controle operacional e, prevenção de situações de
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urgência e capacidade de ação. As fases de implantação do SGA, podem ser
observadas na figura 6.

Análise ambiental preliminar

Política ambiental

Planejamento

Estrutura e responsabilidades

Implantação

Formação, sensibilização e
competência

comunicação

Documentação do SGA

Controle da documentação

Controle operacional

Prevenção de situações de
urgência e capacidade de ação

Verificação

Correção

Declaração ambiental

Figura 6 - SGA ISO 14001 e EMAS – Detalhe da implantação
Fonte: adaptado de Gallez e Moroncini (2003, p.22)
Nota: as caixas em amarelo pertencem unicamente à EMAS

A figura 7 apresenta os detalhes da etapa de verificação e correção.
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Análise ambiental
preliminar

Política ambiental

Planejamento

Implantação

Vigilância e
mensuração

Verificação e correção

Não respeito e
ações corretivas

Gravação

Auditoria

Revisão da
direção

Declaração
ambiental

Figura 7 - SGA ISO 14001 e EMAS – Detalhe da verificação e correção
Fonte: adaptado de Gallez e Moroncini (2003, p.22)
Nota: as caixas em amarelo pertencem unicamente à EMAS

4.7 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o setor de supermercados

Walker (2008) percebe uma mudança muito rápida no mercado das empresas
comerciais, que as organizações estão adotando cada vez mais o conceito de triple
bottom line, desempenho financeiro, social e ambiental e, que a adoção de um SGA
nos moldes da ISO 14001 cria benefícios, economias tangíveis, com potencial de
aumentar a imagem ambiental do participante, que por sua vez pode levar a
aumento de vendas, melhor capacidade de recrutamento de funcionários talentosos
e melhor relacionamento com os órgãos reguladores e stakeholders.
Braga Junior (2007) afirma que as questões ambientais tem ganhado espaço
também no varejo destacando gestão de resíduos, produtos e embalagens. Mas
ressalta que os conceitos de responsabilidade socioambiental estão, no varejo, em
processo de desenvolvimento.
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A Associação Paulista de Supermercados (APAS) lançou o guia prático “Apas
Supermercado Sustentável” no qual são recomendados oito passos para a
sustentabilidade:
1. Comprometa-se com a gestão sustentável;
2. Valorize funcionários e colaboradores;
3. Adote critérios de sustentabilidade nas compras;
4. Envolva consumidores e clientes nas suas iniciativas;
5. Promova o desenvolvimento da comunidade vizinha;
6. Avalie os impactos sociais e ambientais de sua operação;
7. Torne suas lojas mais sustentáveis;
8. Contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta
(ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS, 2008, p.5).

O guia indica que se deve conhecer os impactos gerados e tentar atenuar sua
magnitude, que estes podem ser diretos, das próprias operações, ou indiretos, dos
fornecedores, clientes e produtores. No guia são recomendadas ações para a
utilização eficaz da energia, no uso eficaz da água, na redução de resíduos sólidos.
Esse guia traz ainda uma proposta de diagnóstico de sustentabilidade em
supermercados que procura investigar iniciativas voltadas à questão ambiental.
A APAS também lançou o guia da loja verde (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
SUPERMERCADOS, 2011), com orientações quanto à infraestrutura de loja, saúde,
gestão, operações das seções, comunicação e engajamento, além de questionário
de avaliação da sustentabilidade do supermercado; na parte de gestão, orientação
para consumo de água e energia, geração de resíduos e uso de sacolas.
Outras iniciativas significativas, neste caso para varejo, são feitas pela
FGV/EAESP e CEV (Fundação Getúlio Vargas/Escola de Administração de
Empresas de São Paulo e seu núcleo de varejo, o Centro de Excelência em varejo),
como o site varejo sustentável: responsabilidade social e sustentabilidade no varejo,
o fórum de varejo e consumo sustentável no 2009, e iniciativas como o trabalho
“indicadores de responsabilidade social nas empresas varejistas” (FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS, 2005), realizado em conjunto com o Instituto Ethos, com um
questionário abrangendo sete grandes temas, dentre os quais meio ambiente, cada
tema com três indicadores, um para avaliação do estágio atual da gestão da
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empresa, outro com questões binárias relacionadas ao primeiro grupo e, indicadores
quantitativos.
A parte do meio ambiente nos indicadores de responsabilidade social nas
empresas varejista (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2005) é dividida em dois
grandes grupos, responsabilidade frente às gerações futuras e gerenciamento do
impacto ambiental, o primeiro com dois indicadores, comprometimento da empresa
com a melhoria da qualidade ambiental e educação e conscientização ambiental; o
segundo com três indicadores, gerenciamento do impacto no meio ambiente e do
ciclo de vida de produtos e serviços, sustentabilidade da economia florestal e,
minimização de entradas e saídas de insumos.
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5 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM SUPERMERCADO CONVENCIONAL
Nesta seção são discutidos e analisados os aspectos ambientais (e seus
impactos relacionados) das seções de um supermercados convencional.
Nakazawa (2009) exemplificando os aspectos ambientais envolvidos na
implantação de uma nova indústria cita a necessidade de área limpa e plana para
suas instalações (o que no nosso caso não é o foco, já que o escopo desse trabalho
está na operação varejista), a água necessária para o processo industrial e talvez a
refrigeração, as matérias primas (no varejo os produtos adquiridos para
comercialização ou transformação), o consumo de energia elétrica, os acessos, a
emissão de poluentes atmosféricos, a geração de ruídos, de efluentes ou de
resíduos, neste caso de indústria separando os perigosos de não perigosos, dentre
outros.
De acordo com Ribeiro (2009) são indicados os seguintes fatores ambientais
a serem considerados:
meio físico:

clima e condições meteorológicas;

qualidade do ar;

ruído;

geologia;

geomorfologia;

solos;

recursos hídricos: hidrologia superficial; hidrogeologia;
oceanografia física; qualidade das águas; uso da água.
meio biológico:

ecossistemas terrestres;

ecossistemas aquáticos;

ecossistemas de transição.
meio antrópico:

dinâmica populacional;

uso e ocupação dos solos;

nível de vida. que inclui estrutura ocupacional, educação,
saúde, alimentação, lazer, segurança social, assentamento
humano;

estrutura produtiva e de serviços;

organização social.
(RIBEIRO, 2009, p.770-771)

Bassoi e Guazelli (2009) afirmam que o conceito de poluição das águas deve
associar o uso à qualidade; diante desta constatação neste trabalho serão tratados
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em separado os consumos de água e água potável, devido ao significativo uso desta
para consumo de clientes e funcionários (bebedouros, pias, etc.) e sua utilização na
fabricação e transformação de produtos, assim como na limpeza de utensílios e
equipamentos.
Para os supermercados convencionais, é necessário seguir o processo de
comercialização para identificar os aspectos ambientais significativos para este tipo
de negócio e suas implicações.

5.1 Processo de comercialização

Os supermercados recebem mercadorias de fornecedores, expõem as
mercadorias em sua área de vendas, para comercializá-los ao consumidor final;
alguns dos itens comercializados são industrializados, outros são processados
(como por exemplo o fatiamento de queijo para venda do produto fracionado, ou o
corte e limpeza da carne bovina), outros servem de insumo para fabricação no ponto
de venda (como por exemplo a farinha comprada a granel para fabricação de pão).
O fornecedor envia as mercadorias para o supermercadista, que pode recebêlas diretamente na loja ou em um depósito central, que as distribuirá para diversas
lojas; na loja, dependendo do tipo de mercadoria (produto congelado, resfriado ou
seco), a mercadoria é recebida e pode ser encaminhada diretamente à área de
vendas, ou estocada, em seu depósito interno, câmara resfriada ou congelada, para
depois ser encaminhada para a área de vendas, ou anteriormente, para áreas de
processamento ou fabricação.
O processo de comercialização, caracterizado com base nas visitas à redes
de supermercados, está representado esquematicamente na figura 8 a seguir.

55

DEPÓSITO
CENTRAL
CAMARAS
CONGELADOS
RESFRIADOS

RECEPÇÃO

PROCESSAMENTO
DEPÓSITO

FABRICAÇÃO

PROCESSAMENTO
FORNECEDOR

RECEPÇÃO

CÂMARA CONGELADA

FABRICAÇÃO

ÁREA

CONSUMIDOR

DE
VENDAS
PROCESSAMENTO
CÂMARA RESFRIADA

FABRICAÇÃO

Figura 8 – Representação esquemática do fluxo de comercialização em um supermercado
convencional
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Peculiaridades das seções

O supermercado convencional é composto ou subdividido em seções. Esta
divisão por agrupamento de produtos ocorre devido às suas características, ou de
necessidades de preparação, ou de armazenamento, ou de exposição, ou de
atendimento, até de comportamento de compras de consumidores.
As seções do supermercado convencional são mercearia, hortifruti, carnes,
aves, frios, laticínios, padaria, peixaria e bazar (PARENTE, 2007, p. 30).
Portanto, deve-se levar em consideração para identificar os aspectos
ambientais os processos de comercialização, os equipamentos necessários para a
operação e as características das seções.

5.3 Recepção de mercadorias

A recepção de mercadorias em um supermercado é composta de uma doca,
local onde carregam e descarregam os caminhões, uma área de descarga,
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recebimento e conferência, pré-armazenagem antes do encaminhamento ao
depósito. Normalmente contempla também um espaço de mercadorias a serem
devolvidas a fornecedores, transferidas para outras unidades (lojas) e, mercadorias
sem condição de venda ou consumo, no aguardo de saída para destinação final.
Normalmente as mercadorias são movimentadas em pallets (ou paletes), estrados
geralmente de madeira padronizados para transporte e armazenagem de produtos.
Nesta movimentação são gerados vários resíduos:


plásticos de mercadorias que são recebidas em pallets (envoltório das
mercadorias e do pallet);



madeira de pallets descartáveis ou danificados e, de caixas ou envoltórios
de produtos;



papelão de envoltório de mercadorias;



mercadorias

impróprias

para

consumo

(embalagens

danificadas,

vencidos);


mercadorias para devolução aos fornecedores.

Na recepção também há consumo de:


água para limpeza da área (diária);



água potável (bebedouros);



energia

para

equipamento

(balança

eletrônica,

computadores

e

impressoras);


energia de iluminação.



energia ou combustível para equipamentos de movimentação de
mercadorias,

como

paleteiras

(equipamentos

que

movimentam

mercadorias em pallets) ou empilhadeiras, para carga e descarga de
caminhões, movimentação e empilhamento; estes equipamentos podem
ser manuais, elétricos ou a gás (gasolina e diesel não são utilizados
devido á operação em recintos fechados).
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5.4 Armazenagem em depósito mercearia e bazar

Na seção de mercearia encontram-se os produtos alimentícios pré-embalados
em unidade de venda ao consumidor final na origem, pelo fornecedor, que podem
estar acomodados em embalagens de transporte e armazenagem (caixas de
múltiplas unidades ou fardos), que não necessitam de refrigeração, além de
produtos de perfumaria e limpeza; no bazar, os produtos não alimentícios a
comercializar.
Na armazenagem e movimentação interna de mercaria e bazar são também
gerados vários resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão levadas para a área de
vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão levadas para
a área de vendas (exemplo, embalagens de garrafas PET);

Na armazenagem de mercearia e bazar também há consumo de:


água para limpeza periódica da área;



energia de iluminação;



energia para equipamentos de movimentação e armazenamento, como
paleteiras ou empilhadeiras a gás.

5.5 Armazenagem em câmara de congelados

Na armazenagem em câmara de congelados são também gerados vários
resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão levadas para a área de
vendas;

58



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão levadas para
a área de vendas;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.

Na armazenagem em câmaras de congelados também há consumo de:


água para limpeza periódica da área;



energia para manter a câmara congelada;



energia de iluminação.

5.6 Armazenagem em câmara de resfriados

Na armazenagem em câmara de resfriados são também gerados vários
resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão levadas para a área de
vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão levadas para
a área de vendas;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.

Na armazenagem em câmaras resfriadas também há consumo de:


água para limpeza periódica da área;



energia para manter a câmara congelada;



energia de iluminação.
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5.7 Mercearia

Na mercearia, os produtos seguem diretamente para a área de vendas, e lá
são também gerados vários resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos).

Na área de vendas de mercearia também há consumo de:


água para limpeza periódica da área;



produtos químicos para limpeza (pisos, gôndolas, etc.);



energia de iluminação.

5.8 Hortifruti

A

seção

de

hortifruti

(diminutivo

de

hortifrutigranjeiros,

em

alguns

supermercados denominada de FLV – frutas, legumes e verduras) tem como
característica a alta perecibilidade e, por este motivo, os recebimentos são quase
que diários em grande parte dos produtos. Também por esta característica a seção
possui uma área de preparo na qual produtos são classificados, lavados,
processados, embalados, para poderem ir rapidamente para a área de vendas.
A armazenagem, quando necessária, de acordo com o tipo de produto, pode
ocorrer na câmara de resfriados, de congelados, ou até nesta área de preparo.
Na seção de hortifruti são também gerados vários resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão levadas para a área de
vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão levadas para
a área de vendas;
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filmes de PVC resultantes das sobras ou reembalamento de produtos;



bandejas de isopor resultante das perdas ou reembalamento de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.

Na seção de hortifruti também há consumo de:


água para limpeza constante da área da área;



água para limpeza de produtos;



água para higienização para manipulação;



água para clientes (pia na área de vendas);



energia para equipamentos de limpeza, embaladoras, etiquetadoras,
expositores ou balcões congelados e refrigerados da área de vendas;



energia de iluminação.

5.9 Carnes

A seção de carnes (também denominada de seção de açougue) pode
comercializar seus produtos no sistema de autosserviço ou com serviço assistido de
atendimento no balcão; para este atendimento e para o processamento de alguns
produtos comercializados no autosserviço esta seção possui uma área de preparo.
Atualmente é mais comum a compra da carne já pré-embalada na origem em
peças, que podem ser comercializadas diretamente nesta embalagem, ou ela pode
ser aberta para o processamento, que consiste na preparação de alguns cortes para
venda no balcão de atendimento ou em autosserviço, em bandejas.
Neste processo, os resíduos orgânicos mais comuns são água com sangue
(também chamado de suco) acumulado nestas embalagens e, restos de carne e
gordura resultante da limpeza e corte das peças.
Na seção de carnes outros resíduos também são gerados:
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papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão processadas ou levadas para
a área de vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão processadas
ou levadas para a área de vendas;



filmes de pvc resultantes das sobras ou reembalamento de produtos;



bandejas de isopor resultante das perdas ou reembalamento de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.



resíduos líquidos provenientes das embalagens, como água com sangue
(suco).

Na seção de carnes também há consumo de:


água para limpeza constante da área da área;



água para limpeza de produtos;



água para limpeza de equipamentos;



água para higienização para manipulação;



água para clientes (pia na área de vendas);



energia para equipamentos de corte, limpeza, embaladoras, etiquetadoras,
moedor de carne, expositores ou balcões congelados e refrigerados da
área de vendas;



energia de iluminação.

5.10 Aves

A seção de aves pode comercializar seus produtos no sistema de
autosserviço ou com serviço assistido de atendimento no balcão; para este
atendimento e para o processamento de alguns produtos comercializados no
autosserviço e no balcão de atendimento, esta seção possui uma área de preparo;
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por causa deste processamento, também são gerados resíduos orgânicos, além de
outros:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão processadas ou levadas para
a área de vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão processadas
ou levadas para a área de vendas;



filmes de PVC resultantes das sobras ou reembalamento de produtos;



bandejas de isopor resultante das perdas ou reembalamento de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.



resíduos líquidos provenientes das embalagens, como água com sangue.

Na seção de aves também há consumo de:


água para limpeza constante da área da área;



água para limpeza de produtos;



água para limpeza de equipamentos;



água para higienização para manipulação;



água para clientes (pia na área de vendas);



energia para equipamentos de corte, limpeza, embaladoras, etiquetadoras,
expositores ou balcões congelados e refrigerados da área de vendas;



energia de iluminação.

5.11 Frios

A seção de frios pode comercializar seus produtos no sistema de autosserviço
ou com serviço assistido de atendimento no balcão; para este atendimento e para o
processamento de alguns produtos comercializados no autosserviço esta também
seção possui uma área de preparo.
Na seção de frios são também gerados vários resíduos:
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papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão processadas ou levadas para
a área de vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão processadas
ou levadas para a área de vendas;



Filmes de PVC resultantes das sobras ou reembalamento de produtos;



Bandejas de isopor resultante das perdas ou reembalamento de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);



subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.

Na seção de frios também há consumo de:


água para limpeza constante da área da área;



água para limpeza de produtos;



água para limpeza de equipamentos;



água para higienização para manipulação;



água para clientes (pia na área de vendas);



energia

para

equipamentos

de

fatiadoras,

limpeza,

embaladoras,

etiquetadoras, expositores ou balcões congelados e refrigerados da área
de vendas;


energia de iluminação.

5.12 Lacticínios

A seção de lacticínios é toda em autosserviço, com exposição em balcões
refrigerados e, nela são também gerados vários resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos;
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produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);

Na seção de lacticínios também há consumo de:


água para limpeza da área;



energia

para

equipamentos

de

limpeza,

expositores

ou

balcões

refrigerados da área de vendas;


energia de iluminação.

5.13 Peixaria

Não são todos os supermercados que possuem uma seção de peixaria. Os
supermercados podem comercializar na seção de peixaria seus produtos pelo
sistema de autosserviço, serviço assistido de atendimento no balcão, ou, das duas
formas concomitantemente. Para este atendimento e para o processamento de
alguns produtos comercializados no autosserviço esta seção pode possuir uma área
de

preparo

(lojas

que

apenas

comercializam

produtos

em

autosserviço,

normalmente, recebem todas as mercadorias já pré-embaladas do fornecedor, não
necessitando de área de preparo). Na seção de peixaria são também gerados vários
resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos que serão processadas ou levadas para
a área de vendas;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos que serão processadas
ou levadas para a área de vendas;



filmes de PVC resultantes das sobras ou reembalamento de produtos;



bandejas de isopor resultante das perdas ou reembalamento de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos,
deteriorados, sobras da limpeza para apresentação);
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subprodutos de processamento de mercadorias, armazenados para
destinação.



resíduos líquidos provenientes das embalagens, como água com sangue.

Na seção de peixaria também há consumo de:


água para limpeza constante da área da área;



água para limpeza de produtos;



água para limpeza de equipamentos;



água para higienização para manipulação;



água para fabricação de gelo para a exposição dos produtos;



energia para equipamentos de corte, limpeza, embaladoras, etiquetadoras,
expositores ou balcões congelados e refrigerados da área de vendas;



energia de iluminação.

5.14 Bazar

Na seção de bazar, assim como na mercaria, os produtos seguem
diretamente para a área de vendas. Também são gerados vários resíduos:


papelão das caixas de transporte de produtos que são abertas para se
separar as unidades de produtos;



plásticos envoltórios das embalagens de transporte de produtos que são
abertas para se separar as unidades de produtos;



produtos impróprios para o consumo (embalagens danificadas, vencidos).

Na área de vendas de bazar também há consumo de:


água para limpeza periódica da área;



produtos químicos para limpeza (pisos, gôndolas, etc.);



energia de iluminação.
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5.15 Equipamentos e máquinas

Os seguintes equipamentos são necessários em loja para a operação de um
supermercado:


PDVs (pontos de venda, também denominados de POS – Point of sale –
ou “caixas” pelos clientes), com TEF (transferência eletrônica de fundos) e
ECF (emissor de cupom fiscal);



balanças;



impressoras;



etiquetadoras;



balcões resfriados;



balcões refrigerados;



equipamentos de refrigeração;



equipamentos de ar condicionado;



gerador;



equipamentos para movimentação e armazenagem de pallets (paleteiras
manuais ou elétricas, empilhadeiras manuais, elétricas ou a gás).

Estes equipamentos consomem energia elétrica, água (no caso do sistema de
ar condicionado), gás e combustível (no caso do gerador), fazem barulho e geram
poluentes para o ar (no caso de combustão do combustível do gerador).

5.16 Administração

Na área administrativa dos supermercados encontramos os seguintes
equipamentos:


computadores;



impressoras (multifuncionais);



calculadoras.

São gerados os resíduos:


papel de impressão;
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copos descartáveis (água/café).

Nesta área observamos os seguintes consumos:


energia para equipamentos;



energia para iluminação;



água de consumo (sanitários, vestiários);



água para consumo (bebedouros).

5.17 Outros da área de vendas

Outros pontos da área de vendas geram ou recebem resíduos:


resíduos plásticos provenientes de sacolas plásticas (se utilizadas) e
papéis de impressão de cupons fiscais deixados pelos clientes;



coletas seletivas de lixo ou produtos, se promovidas pelo supermercado
(há uma tendência que os supermercados sejam pontos de coletas de
vários produtos, como por exemplo, pilhas, baterias, latas de alumínio,
garrafas PET, etc.

Outros consumos:


água potável para bebedouros;



energia elétrica para frente de caixa, áreas internas e externas (fachada,
estacionamento, etc.).

5.18 Produtos e logística

Os produtos são comprados e entregues ao supermercado, o que implica na
existência de uma logística anterior à entrada dos produtos que pode ou não fazer
para do escopo de um estudo de SGA, caso o supermercado levar em conta
aspectos do produto externamente à operação em si de comercialização pelo próprio
supermercado, desde sua fabricação até o seu consumo ou descarte pelo
consumidor final.
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Neste caso, o supermercado poderia verificar os aspectos do produto desde o
processo de fabricação (verificando por exemplo se a indústria por sua vez possui
um sistema de gestão ambiental ou exigindo alguma certificação) e até participar de
um processo de logística reversa dos resíduos gerados pelo consumo final, com
coleta seletiva de destinação final em parceria ou não com o fabricante.
Como a distribuição do fornecedor para a empresa (diretamente para as lojas
ou Centros de Distribuição - CDs), assim como a distribuição do CD para as lojas é
realizada por transportes rodoviários, um dos aspectos a se considerar é o relativo
ao consumo de combustíveis fósseis, não renováveis.
O produto também pode ser analisado em função de seus impactos ao meio
ambiente, desde que a política do SGA dos supermercado contemple esta análise, o
que pode determinar a decisão de inclusão ou não em linha para comercialização de
produtos que contenham substâncias danosas à saúde ou ao meio ambiente ou
ações para desenvolvimento, junto ao fornecedor, de produtos que não provoquem
danos à saúde e meio ambiente, ou seja, a preocupação com os aspectos
ambientais dos produtos comercializados.
E, o produto em si, pode se transformar em um resíduo, se por algum motivo
na operação da loja se tornar impróprio para o consumo (por exemplo, produto com
embalagem danificada, ou produto vencido, ou deteriorado, ou sobras de fabricação
ou processamento).

5.19 Síntese dos aspectos ambientais associados a supermercado convencional

Após as análises do processo de comercialização e a seções, puderam ser
identificados os aspectos ambientais mais representativos:
a) geração de resíduos: plásticos;
b) geração de resíduos: papelão;
c) geração de resíduos: papel;
d) geração de resíduos: madeira;
e) geração de resíduo: isopor;
f) geração de resíduos: filme PVC;
g) geração de resíduos: produtos;
h) geração de resíduos: subprodutos sólidos;
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i) geração de resíduos: subprodutos líquidos;
j) coleta de resíduos: coleta seletiva;
k) consumo de energia: eletricidade;
l) consumo de energia: gás;
m) consumo de energia: combustíveis;
n) consumo de água;
o) consumo de água potável;
p) consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.);
q) produtos químicos para limpeza;
r) produtos de manutenção;
s) preocupação com aspectos dos produtos comercializados;
t) redução de emissão de CO2;
u) troca de fluidos refrigerantes.

A redução de CO2 está relacionada ao uso de equipamentos, no transporte e
na movimentação de mercadorias; a troca de fluidos refrigerantes na refrigeração
visa a utilização de gases não nocivos à camada de ozônio.
O quadro 3 a seguir associa os principais aspectos ambientais identificados
aos setores principais de um supermercado convencional:
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Quadro 3 - Resumo dos aspectos ambientais de um supermercado convencional
Fonte: Produzido pelo autor
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5.20 Impactos ambientais

De acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001:2004 impacto ambiental é
qualquer modificação ao meio ambiente (benéfica ou não) resultante dos aspectos
ambientais da organização.
Os impactos ambientais do varejo, de acordo com os aspectos identificados
para supermercados convencionais nos itens 5.1 a 5.19 dessa dissertação seriam
então relacionados a:


geração de resíduos sólidos: plástico, papelão, madeira, isopor, filme de
PVC, produtos, subprodutos sólidos, assim como provenientes da coleta
seletiva;



geração de resíduos líquidos, provenientes de subprodutos;



consumo de energia (gás, eletricidade, combustíveis fósseis);



consumo de água, potável ou não;



consumo de papel;



produtos de manutenção;



produtos químicos de limpeza;



emissão de CO2;



fluidos refrigerantes;



e, a preocupação com os aspectos dos produtos comercializados.

Moura (2011) exemplifica aspectos ambientais e seus impactos ambientais.
Ao utilizar o mesmo raciocínio, obtém-se, para os supermercados:


descarte de resíduos sólidos: plástico, papelão, madeira, isopor, filme de
PVC, produtos, subprodutos sólidos, assim como provenientes da coleta
seletiva: alteração da qualidade do solo;



descarte/vazamento de resíduos líquidos, provenientes de subprodutos:
contaminação do solo e da água;



consumo de energia (gás, combustíveis fósseis): esgotamento de recursos
fósseis;



consumo de eletricidade: esgotamento de recursos naturais;



consumo de água, potável ou não: esgotamento de recursos naturais;
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consumo de papel: esgotamento de recursos naturais;



produtos de manutenção: alteração da qualidade da água superficial;



produtos químicos de limpeza: contaminação do solo e da água;



emissão de CO2: alteração da qualidade do ar, efeito estufa, chuva ácida;



Fluidos refrigerantes: depleção / redução da camada de ozônio.

Os impactos ambientais de um supermercado convencional, relacionados
com os aspectos identificados pelo autor no item 5.19 desse trabalho, estão
relacionados no quadro 4:
Aspectos
Impactos
Alteração da qualidade do solo
a) geração de resíduos: plásticos
Alteração da qualidade do solo
b) geração de resíduos: papelão
geração
de
resíduos:
papel
Alteração da qualidade do solo
c)
Alteração da qualidade do solo
d) geração de resíduos: madeira
Alteração da qualidade do solo
e) geração de resíduo: isopor
geração
de
resíduos:
filme
PVC
Alteração da qualidade do solo
f)
Alteração da qualidade do solo
g) geração de resíduos: produtos
Alteração da qualidade do solo
h) geração de resíduos: sub-produtos sólidos
geração
de
resíduos:
sub-produtos
líquidos
Contaminação
do solo e da água
i)
Alteração da qualidade do solo
j) coleta de resíduos: coleta seletiva
Esgotamento de recursos naturais
k) consumo de energia: eletricidade
Esgotamento de recursos fósseis
l) consumo de energia: gás
Esgotamento de recursos fósseis
m) consumo de energia: combustíveis
Esgotamento de recursos naturais
n) consumo de água
Esgotamento de recursos naturais
o) consumo de água potável
Esgotamento de recursos naturais
p) consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
Contaminação do solo e da água
q) produtos químicos para limpeza
Alteração da qualidade de água superficial
r) produtos de manutenção
Contaminação do solo e da água
s) preocupação com aspectos dos produtos comercializados
Alteração de qualidade do ar, efeito estufa, chuva ácida
t) redução de emissão de CO2
Depleção / redução da camada de ozônio
u) troca de fluidos refrigerantes
Quadro 4 – Impactos ambientais de um supermercado convencional, em função dos seus
aspectos
Fonte: elaborado pelo autor
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6 SGA DE EMPRESAS DO SETOR SUPERMERCADISTA RECONHECIDAS POR
SUA ATUAÇÃO EM RSE
As empresas Whole Foods Market (WFM), Coop Itália, Tesco, Grupo Pão de
Açúcar, Walmart e Carrefour são selecionadas com base nas práticas ambientais
adotadas e sua atuação reconhecida em RSE.

6.1 Empresa Whole Foods Market (WFM)

Segundo relatório anual de 2010 (WHOLE FOODS MARKET, 2011b), a
Whole Foods Market (WFM), companhia fundada em 1980 na cidade de Austin,
Texas, é o supermercado líder mundial em alimentação natural e orgânica, com foco
em produtos perecíveis, que representaram em 2010 mais de 66% de sua venda.
Por sua definição, alimentação natural é aquela minimamente processada, livre de
ingredientes artificiais, conservantes e outros produtos químicos não naturais, mais
próximo possível do seu estado natural e, produtos para alimentação orgânica,
aqueles que são cultivados por meio de métodos destinados a apoiar e reforçar o
equilíbrio natural do planeta.
Sua missão é promover a vitalidade e bem-estar de todos os indivíduos,
fornecendo a mais alta qualidade de alimentos disponíveis. Essa empresa considera
que a pureza da comida e a saúde do corpo estão relacionados à pureza e saúde do
meio ambiente e por isto sua missão principal é dedicada à promoção de alimentos
cultivados organicamente, às preocupações com segurança alimentar e a
sustentabilidade de todo ecossistema; ainda de acordo com o relatório (WHOLE
FOODS MARKET, 2011b), em setembro de 2010 haviam 299 lojas em operação, a
maior parte nos Estados Unidos (que representam 97% das vendas), mas também
há lojas no Canadá (seis) e Reino Unido (cinco), comercializando mais de 20.500
itens, quase 11% deles marca própria da empresa.

6.1.1 Política Ambiental

A empresa Whole Foods Market possui, em seu site (WHOLE FOODS
MARKET, 2011a), uma declaração denominada de interdependência criada em
1985 e revisadas em 1988, 1992 e 1997, onde afirma que seu lema “Whole Foods,
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Whole People, Whole Planet” (toda a comida, todas as pessoas, todo o planeta, ou
comida, pessoas e planeta por inteiro) demonstra que sua visão vai além de ser
apenas um varejo de alimentos e que seu sucesso é medido na satisfação dos
clientes, membros da equipe, pelo retorno do capital investido, melhoria do meio
ambiente e maior apoio às comunidades locais.
Esta declaração contém vários tópicos detalhados no site e no relatório anual
de 2010 (WHOLE FOODS MARKET, 2011b) denominados de valores fundamentais
(core values):
 nós vendemos a melhor qualidade possível de produtos naturais e
orgânicos,
 nós satisfazemos e encantamos nossos consumidores,
 nós apoiamos membros da empresa na excelência e felicidade,
 nós criamos riqueza através de lucro e crescimento,
 nós cuidamos de nossas comunidades e do meio ambiente,
 criamos parceria ganha-ganha com nossos fornecedores
 promovemos a saúde de nossos stakeholders pela educação por
alimentação saudável. (WHOLE FOODS MARKET, 2011b)

No tópico em relação à proteção do meio ambiente, a declaração afirma que
percebem a necessidade de gestão ambiental ativa preservando a terra para
gerações futuras procurando equilibrar suas necessidade com as do resto do
planeta, apoiando a agricultura sustentável, reduzindo o desperdício e consumo de
recursos não renováveis, encorajando programas de manutenção ambientais de loja
e incentivando a limpeza ambientalmente saudável.
As várias ações e compromissos sob o título Green action (ações verdes)
também são encontradas no site, onde afirmam que estão tentando fazer escolhas
verdes desde a abertura da primeira loja, que entendem que as empresas podem ter
um grande impacto sobre o meio ambiente, que quanto mais as empresas tomarem
medidas verdes, todos ganham; prometem que seus membros estão envolvidos na
causa, que as pessoas que lá trabalham são apaixonadas por comida, boa saúde e
do futuro do planeta.
A rede é adepta dos 3Rs (reduzir, reutilizar, reciclar). Possui várias ações e
compromissos, como uso de energias alternativas, como a eólica e solar, técnicas
de construção de prédios verdes, do foco em agricultura orgânica, no seu empenho
de proteger florestas, comunidades e clima global, dos impactos sociais e ambientais
da produção de óleo de palma, no desenvolvimento e uso de embalagens
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biodegradáveis, na conversão da frota para o uso de biodiesel, na conservação da
água em suas lojas, na utilização de suprimentos de limpeza e de manutenção
amigos do ambiente, nos padrões de impressão e, do programa de doações dia 5%
destinados à missão ambiental, dentre outros, de ajudar a limpar o ar, rios e
oceanos, e aterros.
Portanto, pode-se considerar que a Whole Foods Market tem, disponível ao
publico, uma política ambiental compromissada e difundida frente aos seus
stakeholders.

6.1.2 Planejamento

O quadro 5 apresenta os principais aspectos ambientais identificados na
presente pesquisa.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Aspectos
geração de resíduos: plásticos
geração de resíduos: papelão
geração de resíduos: papel
geração de resíduos: madeira
geração de resíduo: isopor
geração de resíduos: filme PVC
geração de resíduos: produtos
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
coleta de resíduos: coleta seletiva
consumo de energia: eletricidade
consumo de energia: gás
consumo de energia: combustíveis
consumo de água
consumo de água potável
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
produtos químicos para limpeza
produtos de manutenção
preocupação com aspectos dos produtos comercializados
redução de emissão de CO 2
troca de fluidos refrigerantes

Whole Foods Market
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
não relatado
sim
sim
sim
sim
sim
não relatado

Quadro 5 – Aspectos ambientais da empresa Whole Foods Market
Fonte: elaborada pelo autor com dados pesquisados no site oficial da empresa (WHOLE
FOODS MARKET, 2011a)

Se considerada a posição da empresa em relação às exigências legais, de
acordo com o relatório anual de 2010 (WHOLE FOODS MARKET, 2011b), suas lojas
estão sujeitas a regulamentação, leis e práticas administrativas de âmbito local,
estadual federal e até internacional, devendo cumprir disposições que regulem
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padrões de saúde e saneamento, rotulagem de alimentos, licenciamento de
alimentos, dentre outras que afetem o negócio.
Em relação a objetivos ambientais, o grande objetivo está destacado em sua
missão, promover a vitalidade e bem-estar de todos os indivíduos, fornecendo a
mais alta qualidade de alimentos disponíveis. No relatório anual de 2010 (WHOLE
FOODS MARKET, 2011b), em green mission, encontra-se como objetivo declarado
apoiar práticas ambientais e ser líder em gestão ambiental.
Quanto às metas ambientais, o relatório anual de 2010 (WHOLE FOODS
MARKET, 2011b) cita algumas quantificáveis, como reduzir o consumo de energia
em todas as lojas, em 25%, por metro quadrado, até 2015, e outras não
quantificáveis, como eliminar o uso de isopor, ainda sem data de efetivação.
Mesmo sem a quantificação, as metas ambientais (há a informação que, para
a maioria destas iniciativas possuem metas e métricas, mas não as disponibilizam
no site oficial) por meio de varias ações estão em curso e disponíveis para consulta
na pagina green mission de seu site oficial (WHOLE FOODS MARKET, 2011a):


na política dos 3Rs:
o Reduzir: implementar sistemas para reduzir o consumo e diminuir o
desperdício de papel, apoiar o sistema de “carona” e transporte publico
de seus funcionários, implementar o uso de tecnologia (como por
exemplo em monitores) para redução de energia, utilizar suprimentos
biodegradáveis para alimentação e vinhos, utilizar compostagem para
reduzir o lixo em aterros e proibir o uso de sacolas plásticas (em vigor
desde 2008);
o Reutilização: fornecer sacolas retornáveis a custo acessível, pagar por
cada embalagem plástica economizada, utilização de pratos e tigelas
reutilizáveis e biodegradáveis em seus restaurantes, trabalhar com
fornecedores para eliminar o isopor das embalagens de transporte;
o Reciclar: programa de compostagem gerando adubo para doação ou
venda, substituição de pilhas e baterias descartáveis por recarregáveis,
uso de papel reciclado e alto percentual de resíduos pós-consumo,
disposição de recipientes para coleta de plástico, vidro, telefones
celulares e cartuchos de tinta;
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energia alternativa ou renovável:
o Eólica: compra de créditos para compensar 100% da eletricidade
utilizada pela empresa (desde 2006 este compromisso é renovado
anualmente);
o Utilização de painéis solares para diminuir o consumo, a emissão de
CO2 e diminuir o impacto sobre a rede energética do país.



construção de lojas verdes: novas lojas obtendo a certificação Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) – liderança em energia e
design ambiental), utilizando materiais verdes como medium density
fiberboard (MDF) e madeira certificada Forest Stewardship Council (FSC);



incentivar a agricultura orgânica;



óleo de palma: só utilizar fontes de óleo de palma verificadas de forma
independente e certificadas;



embalagens de alimentos biodegradáveis: substituir o plástico tradicional e
embalagens, recipientes de alimento e utensílios por materiais de recursos
renováveis, como o amido de milho, celulose e bambu;



biodiesel: gradualmente convertendo a frota de caminhões para o uso de
biodiesel.

6.1.3 Implantação

No site do Whole Foods Market (2011a), um dos valores fundamentais é
“promover a saúde de nossos stakeholders por meio de educação de alimentação
saudável”. Isso é praticado em suas lojas (denominado health starts here TM
program) em programas nos quais são passados para os consumidores vários
conceitos que consideram um diferencial da empresa, alinhados sua liderança em
comercialização de produtos naturais e orgânicos, orientando sobre as vantagens
para a saúde e meio ambiente no consumo destes.
No relatório anual do WFM de 2010 (WHOLE FOODS MARKET, 2011b) está
declarado, no tópico relativo à responsabilidade corporativa, suas responsabilidades
na ética das fontes de abastecimento de seus produtos, na sua alta qualidade, nas
informações transparentes aos clientes, reduzindo o impacto ao meio ambiente. A
empresa acredita que os clientes estão preocupados com saúde, nutrição,
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segurança alimentar, comércio justo e meio ambiente, razão da escolha das lojas do
Whole Foods Market.
O health starts here TM program consiste em abordagem simples para se
alimentar, baseada em quatro princípios básicos:


opte por inteiro ou completo (whole), fresco, natural, orgânico, local,
sazonal, não refinado, sem ou com pouco processamento;



coma principalmente vegetais;



coma gordura saudável, de origem vegetal, como nozes e abacates; em
dieta com produtos de origem animal, opte por peixes ou carnes magras;



escolha alimentos que são ricos em nutrientes.

O programa inclui centros de alimentação saudável nas lojas, com livros,
tours explicativos, além de educação dos próprios membros da equipe.
A empresa WFM mantém uma fundação com objetivo de fornecer
microcrédito para os fornecedores locais produzirem produtos dentro das
especificações necessárias.
O programa de doações dia 5%, também promove a educação ambiental uma
vez que esta verba é destinada à comunidade local para ações destinadas à
questão ambiental, como, a qualidade do ar, da água, e com os aterros.
No relatório anual do WFM de 2010 (WHOLE FOODS MARKET, 2011b), no
tópico de operações de lojas, informam seu esforço em promover uma cultura forte
da empresa, com foco forte nas equipes de operação da loja; devido à sua cultura e
características, acreditam na maior necessidade de capacitação de seus
funcionários do que um supermercado tradicional.
Este treinamento operacional e, de cultura empresarial, resulta na formação
segundo os valores e crenças da empresa; no site da empresa há uma página de
treinamento e desenvolvimento, que informa seu processo e cita alguns
treinamentos como formação de conhecimento da cultura, de produtos, de
orgânicos, de serviços ao cliente, da missão verde (Green mission), dentre outros.
Justamente por fazer parte dos valores e da cultura da empresa, não há em
sua estrutura pessoa ou departamento responsável pela RSE ou pela política
ambiental. De acordo com informações do site da empresa (WHOLE FOODS
MARKET, 2011a), sua governança corporativa é composta de doze diretores eleitos
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pelos stakeholders, que elegem entre si um presidente do conselho e, todos
possuem, dentre suas responsabilidades, a supervisão da estratégia de negócios da
companhia. Pelo site podemos verificar que em sua equipe de liderança não consta
cargo específico para área ambiental ou de RSE.
Se a orientação para a RSE ou para o meio ambiente não é responsabilidade
de um único setor da empresa, algum tipo de organização separada, como uma
fundação, poderia ser a responsável por esta atuação.
No site oficial Whole Foods Market (2011a) está informado que a Whole
Foods Market possui duas fundações com objetivos e atuação específicos: a Whole
Kids Fundation e a Whole Planet Fundation. A fundação Kids apoia escolas e
dissemina educação alimentar para evitar e combater a obesidade infantil, enquanto
que a Planet atua em comunidades para redução da pobreza através do
fornecimento de microcrédito.
A comunicação dá-se por diversos canais: site oficial, blog, Facebook
(387.000 pessoas), Twitter (1,8 milhões de seguidores), Flick, vídeos e podcasts (link
no blog oficial), fórum (link no blog oficial), newsletter, funcionários.

6.1.4 Verificação e correção

Não foram observadas ações de verificação e correção.

6.1.5 Declaração ambiental

A Whole Foods Market possui uma declaração que denomina de
interdependência que está disponibilizada em seu site oficial (WHOLE FOODS
MARKET, 2011a) e que foi criada em 1985, revisada em 1988, 1992 e finamente em
1997. De acordo com ela, a melhor comunicação resulta em melhor entendimento e
maior credibilidade.

6.2 Empresa COOP ITALIA

De acordo com seu sétimo relatório nacional social do ano de 2010 (COOP
ITÁLIA, 2011), a Coop Itália, fundada em 1947, congrega 115 cooperativas de
consumo em 17 regiões da Itália, e é líder na distribuição (varejo) no país, com
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18,3% do mercado em 2010, quase 7,5 milhões de sócios, 1444 lojas nos formatos
de supermercados, hipermercados e lojas de desconto, mais de 56.600 funcionários.
A empresa segue os valores aprovados em assembleia de 2009 que define uma
cooperativa de consumidores como: uma sociedade aberta, democrática, uma
empresa para a solidariedade e não para a especulação privada, independente,
engajados na formação, parte do movimento cooperativo mundial e trabalhar para o
benefício dos trabalhadores e comunidades.

6.2.1 Política Ambiental
Por informação do relatório “L’impegno di Coop per l’ambiente” (COOP
ITÁLIA, 2007), a COOP Itália adota o SGA da EMAS e, para obter o registro a
implementação inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as
responsabilidades, práticas e processos. Assim foram analisadas todas as atividades
que produzem efeito sobre o meio ambiente, com objetivo de melhoria contínua em
seu desempenho ambiental.
O sétimo relatório nacional social (COOP ITÁLIA, 2011) possui uma seção
destinada ao relatório ambiental que informa os princípios norteadores de sua
política ambiental redefinidos em 2005 e, sintetizados em 10 princípios:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

adotar em todos os seus negócios os princípios de
desenvolvimento sustentável da declaração sobre os princípios
orientadores para o desenvolvimento sustentável, da união
europeia, de 2005;
tornar o respeito ao meio ambiente parte integrante do
patrimônio de valores, atuando ao longo da cadeia Coop com os
princípios de precaução, responsabilidade e precaução do
consumo;
prestar atenção ao impacto ambiental de bens e serviços
oferecidos aos sócios (membros) e consumidores;
reduzir com atuação direta sobre os resíduos de embalagens
com estratégias de redução, reutilização recuperação e
reciclagem, a fim de oferecer produtos que atendam os mais
avançados critérios de ecocompatibilidade;
comprometer-se a operacionalizar o princípio do ciclo ecológico
em toda a cadeia de mercadorias (da produção,
armazenamento, distribuição, até o ponto de venda);
otimizar o tratamento e transporte de mercadorias ao longo da
cadeia de abastecimento para reduzir as emissões para a
atmosfera;
fornecer aos funcionários e empregados de informação e
ferramentas para educação ambiental visando lhes permitir
operar com a maior parte do meio ambiente;
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8.

oferecer aos membros e aos consumidores as ferramentas de
informação e educação ambiental que lhes permitam aumentar a
sua consciência ambiental;
9. incentivar a difusão de instrumentos de avaliação da
sustentabilidade ambiental de produtos, embalagens, processos
de fabricação, estruturas;
10. apoiar a nível nacional e internacional o desenvolvimento de
uma legislação mais cuidadosa a tratar do ambiente com
iniciativas para estimular a conduta de todos intervenientes na
cadeia. (COOP ITÁLIA, 2011, p.92

Ainda, na política ambiental da Coop Itália, as principais áreas para proteção
do meio ambiente são:
 a marca do produto, agindo em conservação de recursos e
redução da poluição durante todo o ciclo de vida;
 gestão do ponto de vendas, projetado com técnicas avançadas, a
fim de reduzir os impactos ambientais decorrentes da sua
utilização;
 otimização do transporte de mercadorias, a fim de minimizar o
impacto ambiental;
 informação e sensibilização, incentivando sócios, empregados e
consumidores a manter um comportamento responsável e
promover abordagens mais sustentáveis em suas escolhas diárias.
(COOP ITÁLIA, 2011, p.92)

6.2.2 Planejamento

A Coop Itália tem uma atuação forte em produtos, seguindo sua política
ambiental de redução do impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Conforme
informado em seu sétimo relatório nacional social (COOP ITÁLIA, 2011), a sua
atuação tem especial atenção na redução de embalagens, na difusão do cultivo
orgânico e na adoção de produtos certificados.
Em consulta a sua homepage oficial (E-COOP, 2012), nota-se uma atuação
forte em produtos de marca própria, com oito linhas diferentes: crescendo, clube 410, vivi verde, solidal, fior fiori, bene.si e senza glutini. A linha de produtos mais
focada em meio ambiente é a vivi verde, cujos produtos alimentares provém da
agricultura biológica, com um sistema de produção que respeita o meio ambiente e
os animais e, os produtos não alimentícios são amigáveis ao meio ambiente, como
pratos descartáveis biodegradáveis (de amido) ou embalagens concentradas que
evitam desperdício.
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Nessa linha de produtos, de acordo com o sétimo relatório nacional social
(COOP ITALIA, 2011), para cada estágio do ciclo de vida são avaliados aspectos
como a importância dos resíduos, a contaminação água, ar e solo, o consumo de
energia, poluição sonora\energética, efeitos sobre o ecossistema, entre outros.
São citadas, neste mesmo relatório, algumas metas (quantitativas ou não) e
indicadores específicos relacionados com produtos comercializados, como redução
de energia, de dióxido de carbono, óxido de enxofre e monóxido de carbono em
papel de escritório e etiquetas, ou de redução da toxicidade de produtos com rótulos
ecológicos comparativamente aos tradicionais.
Várias ações/programas ambientais estão em curso. De acordo com o sétimo
relatório nacional social (COOP ITALIA, 2011), como:


desenvolvimento dos produtos marca própria levando em conta seu
impacto ambiental;



avaliação de produtos quanto ao conteúdo, embalagens e processo
produtivo;



envolvimento com a comunidade em favor do bem estar para com os
animais e do desenvolvimento da cultura orgânica;



adoção da política dos 3Rs. Em Coop Ambiente (COOP AMBIENTE,
2012) afirmam seguir os 4Rs: recusar, reduzir, reutilizar, reciclar;



esforço contínuo para redução do peso dos recipientes;



suporte de campanhas de proteção ao ecossistema;



papel, produtos de madeira e celulose marca Coop certificadas FSC;



atuação na causa óleo de Palma (segurança, rastreabilidade, certificação
de procedência), utilizado em alimentos e cosméticos,

devido aos

impactos sobre emissão de gases do efeito estufa;


posicionamento
modificados),

cauteloso
com

sobre

certificação

OGM
externa

(organismos
para

geneticamente

garantir

sua

não

comercialização em produtos de milho e seus derivados;


apoio à pesca sustentável, a projetos destinados a proteger recursos
naturais em mares e oceanos, como o projeto Dolphin Safe (proteção de
golfinhos durante a pesca do atum), Friend of de Sea (amigos do mar –
para promoção de produtos de pesca sustentável e aqüicultura), e projeto
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Tonno Rosso (proteção do atum vermelho e seu risco de extinção, que
não mais comercializa em suas lojas);


para redução do consumo de energia;



para redução de emissão de CO2;

De acordo com o relatório da Euro Coop (2008), a Coop Itália lançou o “Coop
para o projeto Kyoto”, em parceria com o Bureau Veritas Quality International,
solicitando a adesão voluntária dos fornecedores de marca própria para metas de
redução da emissão dos gases de efeito estufa.
Com relação aos aspectos e impactos ambientais no pontos de vendas, a
Coop Itália destaca os principais por atividade e classifica-os em baixo, médio e
elevado, conforme apresentado no quadro 6.

Principais aspectos ambientais por atividade no ponto de vendas
Atividade

Aspectos Ambientais
Consumo
de energia
elétrica

Produção interna
Refrigeração
alimentar
Ar condicionado
Aquecimento
Iluminação
Transporte
(mercadoria e
pessoas)

Consumo
Consumo
de metano e de água
combustível
fóssil

**

*

***

*

***
*
***

***

Emissão na Produção
Ruído
atmosfera
de resíduos

*

***

*
**

*
***

*
*
*

***

***

***

(indireto)

(indireto)

(indireto)

* Baixo impacto ambiental ** médio impacto ambiental *** Elevado impacto ambiental

Quadro 6 - Principais aspectos por atividade no ponto de vendas
Fonte: adaptado pelo autor com dados de Coop Itália (2011, p.105)

Pelas ações e programas aqui pesquisados, os aspectos ambientais
poderiam ser tabulados conforme a padronização adotada neste trabalho proposta
quadro 3. O quadro 7 apresenta esses dados para a Coop Itália.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Aspectos
geração de resíduos: plásticos
geração de resíduos: papelão
geração de resíduos: papel
geração de resíduos: madeira
geração de resíduo: isopor
geração de resíduos: filme PVC
geração de resíduos: produtos
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
coleta de resíduos: coleta seletiva
consumo de energia: eletricidade
consumo de energia: gás
consumo de energia: combustíveis
consumo de água
consumo de água potável
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
produtos químicos para limpeza
produtos de manutenção
preocupação com aspectos dos produtos comercializados
redução de emissão de CO 2
troca de fluidos refrigerantes

Coop Itália
sim
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
não relatado, mas no escopo da politica
sim
não relatado, mas no escopo da politica
não relatado, mas no escopo da politica
não relatado
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não relatado
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica

Quadro 7 - Aspectos ambientais da empresa Coop Itália
Fonte: elaborado pelo autor

6.2.3 Implantação

Em termos de estrutura, de acordo com seu sétimo relatório nacional social
(COOP ITÁLIA, 2011), a Coop Itália possui uma separação pelo tamanho de
empresas, em empresas grandes (são 9, com 38 a 160 pontos de venda cada),
médias (14 empresas, com 7 a 50 pontos de vendas), e pequenas (92, com uma ou
pouco mais de uma loja) e, opera com várias instituições:


COOP LEGACOP: representa o modelo cooperado como um todo, trata
de questões jurídicas e, monitora a legalidade dos associados;



Associação nacional das cooperativas de consumo (ANCC): deste
organismo saem as políticas de mercados da Coop, cuida da proteção do
consumidor, da solidariedade e ações sociais, da proteção do meio
ambiente, operando com comitês e grupos de trabalho;



Consórcio Nacional Não Alimentar (CNNA):é a central logística nacional;



COOP ITÁLIA: central de compras e de marketing, cuida da estratégia de
produtos e marca;
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Instituto Nacional de Consultoria, Desing e Engenharia (INRES):
responsável pelas construções, novas tecnologias, equipamentos, é
também responsável pelo monitoramento do compromisso ambiental das
lojas e divulgação das boas práticas;



COOP ESCOLA: responsável por difundir a cultura, pela informação, por
pesquisa de inovação em relacionamento pessoal e pela comunicação
interna.

Para divulgação externa e interna, a Coop Itália mantém um site específico
para se comunicar sobre meio ambiente (Coop ambiente), onde divulga suas
campanhas atuais, suas ações, melhores práticas, informações e definições
relacionadas com sustentabilidade, seus produtos marca própria.
De acordo com o sétimo relatório nacional social (COOP ITÁLIA, 2011), em
2010 foi lançado o projeto Product Main Impacts Sustainability through Ecocommunication (Promise) (sustentabilidade dos principais impactos dos produtos
através da eco-comunicação) com objetivo de sensibilizar quanto ao tema
sustentabilidade com a divulgação do comportamento de compra e venda visando
redução do impacto ambiental, com a participação de consumidores, distribuidores,
empresas e órgãos governamentais.
O projeto iniciou-se, em 2010, com pesquisa entre consumidores e, em 2011
propôs a criação de uma campanha sobre produção e consumo sustentáveis.
Campanhas ambientais tem sido bastante utilizadas pela Coop Itália, como as
relacionadas no quadro 8 a seguir.
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Ano
Campanha
1984
"Branco roupa azul do mar"
1988
"Há uma lágrima no fermiamolo céu"
1993
"Vamos parar o abuso de pesticidas"
1994 e 1995 "embalagem ecológica do não-alimentar"
1996 e 1997 Campanha de Informação sobre embalagens e resíduos de embalagens
1997
Informações Campanha Coop Produtos With Love
1997 e 1998 Campanha de Informação sobre consumo sustentável
2000
"reciclagem Itália"
2000-2006 "Campanha OGM"
2001
"Semana da Coop Ambiental"
2002-2005 "abriu Reciclagem"
2005
"Shopper"
2006
"partilha de carro"
2007
"Coop4kyoto"
2007
"Campanha OGM"
2008-2009 "economizar energia" - "promessa"
2010
"Água em minha casa"
Quadro 8 - Campanhas ambientais da Coop Itália
Fonte: adaptado pelo autor com dados de Coop Itália (2011, p.119)

6.2.4 Verificação e correção

Há poucos dados disponíveis sobre verificação e correção, mas, o Instituto
Nacional de Consultoria, Desing e Engenharia (INRES) é o órgão responsável para
monitorar o compromisso ambiental das lojas e divulgar entre as mesmas as
melhores práticas em relação a este tema.

6.2.5 Declaração ambiental

Por ter adotado o sistema de gestão ambiental da EMAS, a Coop Itália deixa
pública sua política, assim como seus princípios com relação ao meio ambiente.

6.3 Empresa Tesco

De acordo com o perfil da empresa descrito por Nwagbara (2011), a empresa
Tesco abriu sua primeira loja em 1929, em Londres. Em 1940, a rede possuía mais
de uma centena de lojas nesta capital e arredores. Iniciou com autoatendimento em
1948, transformando-se hoje em um dos maiores varejistas do mundo. É a maior
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rede de supermercados do Reino Unido (com 30% de participação de mercado em
2009), além de ser o maior empregador do setor privado do Reino Unido.
O site oficial do Tesco (2012) informa que a rede está presente em 14 países,
possui 2.715 lojas no Reino Unido, 1.419 na Ásia, 1.082 na Europa e 164 na
América (na América, todas as lojas nos Estados Unidos), totalizando 5.380 lojas,
com quase 500 mil funcionários; o comprometimento com a comunidade e meio
ambiente faz parte da estratégia da Tesco, é uma das sete partes de sua estratégia
(a quinta parte), relativamente recente, incluída em 2007.
A Tesco foi alvo de críticas por sua postura em relação ao meio ambiente. O
relatório elaborado pela ONG friends of the earth (amigos da terra), the Tesco
takeover (FRIENDS OF THE EARTH, 2005) afirma que, apesar de seu presidente
Terry Leahy afirmar que reconhecia seus impactos e sua responsabilidade para com
a sociedade, economia e meio ambiente, dois rankings de empresas top de 2004
indicaram a Tesco como um dos piores, na época, em questões ambientais e
sociais, além de criticar seu relatório de responsabilidade social.

6.3.1 Política Ambiental

De acordo com sua declaração de sustentabilidade ambiental de lojas
(TESCO, 2010), a empresa Tesco está empenhada e tem o compromisso em reduzir
os impactos ao meio ambiente de suas operações, reconhecendo como grave
ameaça as mudanças climáticas e, por isso, ser um líder para ajudar a criar uma
economia de baixo carbono. A declaração abrange sete tópicos a serem tratados
quando da construção de novas lojas, a conservação de energia, conservação de
água e riscos de inundação, poluição, materiais e resíduos, transporte, uso da terra
e biodiversidade e, benefícios econômicos e sociais.
Em seu relatório de responsabilidade corporativa de 2011 (TESCO PLC,
2012), a empresa reconhece seu papel de liderança no varejo e responsabilidade,
ao mesmo tempo oportunidade, de proteger o meio ambiente criando formas ,mais
sustentáveis de fazer negócio, e reduzir o impacto ao meio ambiente, incluindo
temas como energia e resíduos, trabalhando em conjunto com fornecedores para
gestão de recursos com água e madeira de reflorestamento, além de sua luta contra
mudança climática, aonde procura papel de liderança.
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A pegada de carbono direto é medida pelo dióxido de carbono equivalente
(CO2e), que é uma forma de padronização dos efeitos do aquecimento global destas
emissões. O valor para esse indicador em 2010/2011 foi de 5,44 milhões de
toneladas de CO2e, o Gráfico 4 representa a proveniência dessas fontes.

Gráfico 4 - Pegada total de carbono da TESCO, por fonte 2010/2011
Fonte: adaptado pelo autor com dados da Tesco PLC (2011, p.24)

A política da empresa Tesco segue uma linha de influência nas mudanças
climáticas, com a redução da pegada de carbono, sua e de seus consumidores e
fornecedores.
Também possuem uma política responsável de compra e venda de
mercadorias que, de acordo com o seu relatório de responsabilidade corporativa
2011 (TESCO PLC, 2011) voltado à redução do impacto dos produtos ao meio
ambiente, trabalhando para assegurar que esses procedem de fontes sustentáveis
sempre que possível.

6.3.2 Planejamento

A empresa Tesco, conforme sua declaração de sustentabilidade ambiental
para lojas (TESCO, 2010), elegeu como metas principais, alinhadas a sua política, a
redução em 50% (base 2006), até o ano de 2020, da emissão de CO 2 das lojas
existentes e dos centros de distribuição, assim como também das lojas novas a
partir de 2007.
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O relatório de responsabilidade corporativa de 2011 (TESCO PLC, 2011),
indica outras quatro metas: tornar-se um negócio zero-carbono até 2050, reduzir em
50% até 2012 a emissão de carbono em cada entrega de bens (base 2006), reduzir
a emissão dos nossos produtos da cadeia de abastecimento em 30% até 2020 e,
encontrar formas de ajudar seus clientes a reduzir sua própria pegada de carbono
em 50%, até 2020.
A Tesco também tem uma política de sustentabilidade para novas lojas, com
as seguintes metas:







redução das emissões de CO2 em pelo menos 32% em
comparação com as normas de construção;
sistema de recolhimento de água da chuva para o estoque e
reutilização da água da chuva, para entregar mais de 50% da
água necessária para os banheiros;
estrutura de madeira compensada altamente sustentável, com
17% de carbono incorporado, revestimento com alicerçado com
8% de carbono embutido e isolamento tecido inerte;
coletores de vento, que estão ligadas com sensores de CO2 para
fornecer ar fresco e permitir que o aquecimento, ventilação e ar
condicionado (HVAC) para operar em níveis mais baixos;
os painéis do teto e vidros com grades 1.200 milímetros,
maximizando a penetração de luz do dia. (TESCO, 2010, p.1,
traduzido pelo autor)

No site oficial da Tesco (2012), no tópico “nossa abordagem”, encontra-se a
afirmação de que seus valores são a base para a gestão e, as questões chave do
negócio estão divididas em cinco segmentos, comunidade, operações, pessoas,
finanças e consumidores.
No mesmo site há ainda a explicação de que comunidade é o termo que
outros chamam de responsabilidade corporativa ou sustentabilidade, envolvendo
apoio ativo a comunidades locais, comprando e vendendo produtos com
responsabilidade, cuidando do meio ambiente, promovendo escolhas saudáveis
para o consumidor e criando bons empregos e carreiras.
Há um empenho da Tesco para encontrar alternativas, de acordo com
informações de seu site oficial (TESCO, 2012), por ações de redução de energia
como uso de fontes de energia renovável, placas solares e energia eólica, além de
ações referentes à redução de desperdícios, aproveitamento de resíduos (cada loja
tem suas metas), redução de embalagens (acondicionamento) e apoio à reciclagem,
todos com metas específicas.
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Por estas ações pesquisadas, a relação de aspectos ambientais da Tesco
está sintetizada no quadro 9.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Aspectos
geração de resíduos: plásticos
geração de resíduos: papelão
geração de resíduos: papel
geração de resíduos: madeira
geração de resíduo: isopor
geração de resíduos: filme PVC
geração de resíduos: produtos
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
coleta de resíduos: coleta seletiva
consumo de energia: eletricidade
consumo de energia: gás
consumo de energia: combustíveis
consumo de água
consumo de água potável
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
produtos químicos para limpeza
produtos de manutenção
preocupação com aspectos dos produtos comercializados
redução de emissão de CO 2
troca de fluidos refrigerantes

Tesco
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
não relatado, mas no escopo da politica
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
sim
sim
não relatado
Sim
não relatado
não relatado
sim
sim
sim

Quadro 9 - aspectos ambientais da empresa TESCO
Fonte: elaborado pelo autor

6.3.3 Implantação

A estrutura da Tesco, de acordo com seu relatório de responsabilidade
corporativa 2011 (TESCO PLC, 2011), possui uma diretoria de responsabilidade
corporativa e comunidade, e um comitê corporativo (Tesco corporate responsability
committee) composto de 15 executivos seniors para apoiar, desenvolver e monitorar
políticas de responsabilidade corporativa, avaliar riscos e oportunidades para o
grupo, reunindo-se quatro vezes ao ano.
Para divulgação interna e conscientização, de acordo com seu site oficial
(TESCO, 2012), a Tesco recruta o que denomina campeões verdes (70 em 2010),
pessoas que se destacam em relação à sustentabilidade, provenientes de todos os
setores da empresa, que tem como o papel catalisador das atividades verdes da
empresa, apoiados por constantes treinamentos, além da disponibilização de
ferramenta de network (relacionamento) on line, para troca de experiências.
Em relação à educação de seus consumidores, afirma que 37% dos visitantes
de seu site greener living (uma vida mais verde) mudaram seu comportamento e
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que, após esta visita 28% compraram um produto verde; o greener living é um site
educativo voltado aos seus consumidores (TESCO PLC, 2011).

6.3.4 Verificação e correção

A empresa Tesco utiliza indicadores para acompanhamento de desempenho,
denominados Key Performance Indicators (KPI) (indicadores chave de performance)
e, de acordo com seu site oficial (TESCO, 2012), para o tópico cuidando do meio
ambiente, o desempenho dos últimos três anos e a meta de 2012, podem ser
destacados:


redução da emissão de CO2 base 2006/7 em 50% até 2020 (obtiveram
reduções de 7%, 7,8% e 7,7% nos três últimos anos, com meta de 5% de
redução em 2011/2012);



redução da emissão de CO2 de novas lojas e centros de distribuição em
50%, a partir de 2006 até 2020, comparativamente com as construções
até 2006 (já estão com 28,8%);



redução da emissão de CO2 da rede de distribuição de bens em até 50%
até 2012, comparado com 2006 (possuem uma meta anual de redução de
10% ao ano, nos últimos três anos ficaram abaixo: 9,2%, 6,4% e 7,4%,
respectivamente.

A empresa também utiliza organizações externas para verificação de seus
resultados, como por exemplo, a verificação independente externa de sua pegada foi
elaborada pela empresa ERM Limited (Environment resources management)
(TESCO, 2012).

6.3 5 Declaração ambiental

A Tesco não possui uma declaração ambiental formalizada, mas disponibiliza
em sites e relatórios de responsabilidade corporativa a sua linha de ação referente
ao meio ambiente.
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6.4 Empresa Grupo Pão de Açúcar (GPA)
De acordo com o site do grupo para relações com investidores (GPA, 2012a)2,
o grupo Pão de Açúcar é o líder no segmento varejista brasileiro, com participação
nas vendas (market share) de 17,9%.
As informações para os investidores informam ainda que o Pão de açúcar
Iniciou como uma doceira em 1948 abriu seu primeiro supermercado na década de
1950 e, ao final do ano de 2010 estava presente em 19 estados brasileiros, com
1647 lojas, 145 mil funcionários e 50 centros de distribuição, operando com os
formatos

supermercado,

hipermercado,

loja

de

produtos

eletrônicos/

eletrodomésticos, loja de conveniência, “atacarejo”3, posto de combustível, drogaria
e comércio eletrônico.

6.4.1 Política Ambiental

Em consulta ao seu site oficial do Grupo Pão de Açúcar (2012b), o GPA
possui uma área específica para responsabilidade ambiental, onde declara que o
compromisso com o meio ambiente faz parte do seu modelo de negócios e que sua
proposta é desenvolver processos ecoeficientes com os objetivos de reduzir o
consumo de recursos naturais e os impactos ambientais, com iniciativas como
estações de reciclagem, sacolas retornáveis, uso consciente de água e energia.
No site de relações com investidores (GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2012a)
estão listados os tópicos reciclagem, construções sustentáveis, embalagens,
recursos naturais, produtos sustentáveis, descarte correto de medicamentos, pactos
e diretrizes de sustentabilidade; nestas diretrizes há o compromisso da empresa com
o desenvolvimento socioambiental da região amazônica.
O Grupo Pão de Açúcar (2012a) informa que a nova política de
sustentabilidade iniciou em 2008, passando a estruturar as ações de forma única e
alinhada às suas metas e negócios. Neste site também há a informação que a visão
do grupo é “o Grupo Pão de Açúcar almeja ampliar a participação no mercado
brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais admirada por sua rentabilidade,
2

De acordo com o site na data pesquisada, estas informações tem como última atualização
17 de maio de 2011.
3
Loja de atacado que também atende o varejo.
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inovação, eficiência, sustentabilidade e contribuição para o desenvolvimento do
Brasil.”(GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2012a). Já na homepage oficial do grupo
(GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2012b), em sua visão, há uma diferença no texto, ao
invés da palavra sustentabilidade está a palavra responsabilidade social, o que pode
demonstrar que o tema sustentabilidade seja novo no grupo.
Ainda no site de relações com investidores, a sustentabilidade aparece como
sustentação aos pilares da empresa, conforme retratado na figura 9 a seguir e, com
a informação que esta sustentabilidade faz parte do DNA do grupo, sua forma de
fazer negócio, perseguindo assim a perenidade, maximizando a eficiência e
alinhando interesses com a cadeia de valor:

Figura 9 - Pilares do GPA
Fonte: Grupo Pão de Açúcar (2012a)

Novamente, confrontando com a homepage oficial do grupo (GRUPO PÃO
DE AÇUCAR, 2012b), sob os pilares na figura estampada neste site (Figura 10 a
seguir) não aparece a sustentabilidade:
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Figura 10 - Pilares do GPA homepage
Fonte: Grupo Pão de Açúcar (2012b)

6.4.2 Planejamento

O GPA possui vários programas ambientais, alguns ligados aos aspectos
ambientais de sua operação. De acordo com seu relatório anual e de
sustentabilidade de 2010 (GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2011), além de seguir todas
as normas ambientais reguladoras do setor, o grupo promove diversas ações:


lojas verdes: inaugurou a primeira em 2008 e, ao final de 2010 possuía
cinco lojas verdes (duas com certificação Leadership in energy and
environmental desing - Leed);



estações de reciclagem: para auxiliar na conscientização de clientes,
instaladas em várias lojas em parceria com fornecedores;



programa caixa verde: caixa colocada na frente de caixa de lojas Pão de
Açúcar e extra, para o descarte de embalagens pré-consumo;



programa descarte correto de medicamentos: em parceria com a
Eurofarma, já implantado em cinco lojas, para coleta de medicamentos
vencidos ou fora de uso;



programa alô recicle: implantados 41 pontos para coleta para reciclagem
de aparelhos celulares, baterias e acessórios;



pilhas e baterias: coletor em todas as lojas, para envio para reciclagem;



uso consciente de sacolas plásticas: diversas iniciativas próprias
relacionadas ao tema, como por exemplo oferecer pontos no programa
fidelidade a quem se recusa a receber sacolas plásticas;
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sacolas retornáveis: incentivar seu uso, com doação de parte da renda
com a venda para instituições de caridade ou ONGs;



programa ciclo verde TAEG: utilização de papel reciclado na confecção de
embalagens cartonadas de produtos marca própria, TAEG;



programa de materiais; gestão de materiais utilizados nas embalagens de
produtos marca própria, TAEG ou Qualitá.



energia: consumo regularmente acompanhado pelo grupo, por fonte
(renovável e não renovável);



água: indicador de consumo de relevância no grupo, assim como também
preocupações quanto ao seu descarte;



gestão de resíduos: parceria com a empresa Avanguard innovative para
melhor aproveitamento de resíduos recicláveis e mitigação de excedentes
gerados pela operação, com análise de resíduos recicláveis, não
recicláveis e orgânicos, visando um menor envio para aterros;



programa coleta seletiva: lançado em 2010 em sua sede administrativa,
com o intuito de despertar nos colaboradores participação em ações de
preservação do meio ambiente;



emissões: várias iniciativas voltadas à mitigação de suas emissões;



projeto Backhaul: reestruturação da malha logística, processos e sistemas,
para maior produtividade da frota prestadora de serviços (gestão da frota
logística);



programa qualidade desde a origem: transmitir maior credibilidade nas
compras de frutas, legumes e verduras nas lojas do grupo.

Os aspectos ambientais em que o GPA atua em sua operação estão
sintetizados no quadro 10 a seguir.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Aspectos
GPA
geração de resíduos: plásticos
sim
geração de resíduos: papelão
sim
geração de resíduos: papel
sim
geração de resíduos: madeira
não relatado, mas no escopo da politica
geração de resíduo: isopor
não relatado, mas no escopo da politica
geração de resíduos: filme PVC
não relatado, mas no escopo da politica
geração de resíduos: produtos
sim
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
sim
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
sim
coleta de resíduos: coleta seletiva
sim
consumo de energia: eletricidade
sim
consumo de energia: gás
sim
consumo de energia: combustíveis
sim
consumo de água
sim
consumo de água potável
não relatado
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
não relatado, mas no escopo da politica
produtos químicos para limpeza
não relatado
produtos de manutenção
não relatado
preocupação com aspectos dos produtos comercializados Parcialmente, em marca própria e apoio a ações.
redução de emissão de CO 2
sim
troca de fluidos refrigerantes
sim

Quadro 10 - Aspectos ambientais do grupo Pão de Açúcar
Fonte: elaborado pelo autor

Quanto às metas ambientais, em seu relatório anual e de sustentabilidade
2010 (GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2011), em sua tabela de indicadores de
sustentabilidade (p. 105 a 107), em indicadores ambientais, no tópico “quanto ao
estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo geral na
produção / operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a
empresa aparece não possuindo metas, tanto em 2009 como em 2010.

6.4.3 Implantação

De acordo com o relatório anual e de sustentabilidade 2010 (GRUPO PÃO DE
AÇUCAR, 2011), existem um comitê de desenvolvimento sustentável, formado por
conselheiros do conselho de administração e, uma gerência de sustentabilidade,
composta de quatro integrantes, esta subordinada ao vice-presidente de relações
com investidores e sustentabilidade.
Não se observa no grupo uma organização para formação ou até
comunicação interna dos conceitos e práticas ambientais, além das ações já citadas,
que tendem a conscientizar e educar funcionários e clientes na medida em que
forem implantadas em uma maior numero de lojas ou, forem sendo inauguradas e
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certificadas mais lojas verdes. Espaço no site e relatório anual e de sustentabilidade
servem de divulgação destas ações ao publico interno e externo.
Não foram observadas ações relativas a documentação de SGA e seu
controle, controle operacional (muito poucos indicadores e ausência de metas), de
prevenção de situações de emergência.
6.4.4 Verificação e correção – Vigilância e mensuração

Não foram observadas ações de verificação e correção.

6.4.5 Declaração ambiental

Não há declaração explícita ambiental, há divulgação, no site e nos relatórios
anuais e de sustentabilidade, das ações e programas praticados.

6.5 Empresa Walmart

De acordo com o site oficial do Walmart Corporativo (2011), a rede surgiu em
1962 no estado de Arkansas, Estados Unidos, sendo atualmente a maior rede de
varejo alimentar do mundo, com lojas em 15 países e mais de dois milhões de
funcionários. No Brasil, conforme o relatório de sustentabilidade de 2011
(WALMART BRASIL, 2011), está presente desde 1995, e conta ao final do exercício
de 2010 com 479 lojas, em formatos de hipermercado, supermercado, clube de
compra, loja de atacado e loja de vizinhança e 11 centros de distribuição, 87 mil
funcionários, atendendo diariamente um milhão de clientes.

6.5.1 Política Ambiental

De acordo com seu site oficial (WALMART CORPORATIVO, 2011), no tópico
sustentabilidade, o Walmart declara compromisso com o meio ambiente focado em
três eixos de atuação, clima e energia, resíduos e produtos.
Conforme o relatório de sustentabilidade 2011 (WALMART BRASIL, 2011),
alinhada a estes compromissos de sustentabilidade está a estratégia de atuação da
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companhia. Apesar desta afirmativa, no mesmo relatório está declarada sua missão,
visão e valores, sem referência ao tema sustentabilidade:
Missão
Vender por menos para as pessoas viverem melhor.
Visão
Ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração dos
consumidores e funcionários.
Valores:
 Respeito ao indivíduo, seja funcionário, cliente, fornecedor ou
membro da comunidade em geral, independentemente da etnia,
gênero ou opção sexual.
 Atendimento ao cliente, superando as expectativas de nossos
consumidores.
 Busca pela excelência, inovando sempre na seleção e promoção
de produtos e serviços.
Missão, visão e valores do Walmart Brasil. (WALMART BRASIL,
2011, p.5)

Já no site internacional comercial do Walmart (WALMART INTERNACIONAL,
2010) esta missão está colocada como slogan logo abaixo do nome da empresa,
que remete ao modo de vida das pessoas: Save Money. Live better (Economize
dinheiro. Viva melhor); este slogan, com diferenças na tradução mas não no sentido
que se quer transmitir, não aparece no site comercial brasileiro (WALMART BRASIL,
2010). Em seu site corporativo (WALMART CORPORATIVO, 2011) há afirmação
que este slogan é o propósito da empresa, coincidindo com a missão declarada no
Brasil.
Mas, economizar e viver melhor são palavras de grande amplitude e, também
englobam atitudes com relação ao meio ambiente. No mesmo site corporativo
(WALMART CORPORATIVO, 2011), ao explicar seu propósito, afirma que
economizam além do preço que se observa nas mercadorias em suas lojas,
trabalhar em conjunto com fornecedores para desenvolver e introduzir em linha
produtos mais eficientes energicamente.
Porém, quando analisado o material disponibilizado no site corporativo
(WALMART CORPORATIVO, 2011), na parte da cultura, tanto nos sites do Brasil
como corporativo, não verificamos citações a respeito da sustentabilidade ou ao
meio ambiente; ela está alicerçada em três credos básicos, os valores explícitos no
site do Walmart Brasil: respeito pelo indivíduo, serviço aos clientes e busca da
excelência.
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Apesar de pequenas diferenças em relação ao Walmart internacional e
brasileiro, em seu site corporativo (WALMART CORPORATIVO, 2011), ao explicar
sua cultura, relata que a empresa é reconhecida no mundo inteiro pela sua cultura
única.
De acordo com seu relatório de sustentabilidade (WALMART BRASIL, 2011),
o Walmart organizou a realização de um teste denominado de materialidade,
aplicado por empresa externa, que classifica seus aspectos econômicos, sociais e
ambientais de acordo com a importância e relevância dos temas para os públicos
consultados, obtendo os resultados expostos na figura 11:

Figura 11 - Matriz de materialidade da Walmart
Fonte: Walmart (2011, p.5)
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Pelo resultado desta matriz podemos observar a importância das questões
ambientais: da relevância dos temas muito importantes, oito dos doze temas são
ambientais (1, 14, 17, 15, 8, 22, 7, 24), quase 67%, além de representar mais de
61% dos temas ambientais citados; outros dois temas (23, 6) são considerados
importantes, três temas (9, 2, 21) mediamente importantes e, nenhum pouco
importante.
Apesar de não constar nos valores ou cultura da empresa, observa-se que o
item que aparece nesta matriz como de maior importância é a inclusão do
desenvolvimento sustentável no planejamento estratégico.

6.5.2 Planejamento

O relatório de sustentabilidade 2008: exercício 2007 (WAL-MART, 2008)
aponta os impactos ambientais pelo entendimento do Walmart, conforme ilustrado
na figura 12.

Figura 12 - Impacto do varejo no meio ambiente da Walmart
Fonte: Walmart (2008, p.17)

De acordo com o seu compromisso com o meio ambiente declarado e focado
em três eixos, clima e energia, resíduos e produtos, o relatório de sustentabilidade
da empresa (WALMART BRASIL, 2011) relaciona as ações declaradas a seguir:
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Produtos:

Declara seu compromisso em desenvolver e oferecer produtos mais
sustentáveis, contemplando ainda ações de conscientização de pessoas nas lojas,
no trabalho ou em casa para o consumo responsável.
Para tanto possui várias metas com relação aos produtos, além de uma
estratégia de comunicação e programas conjuntos com os fornecedores; dentre elas,
destaca:








o desenvolvimento do índice de sustentabilidade de produtos,
criando condições para medir sustentabilidade, agregar
transparência, orientar inovações e informar consumidores para
compras responsáveis;
o programa Clube de Produtores, desenvolvendo, orientando e
assegurando produção sustentável na agricultura familiar;
o programa Qualidade selecionada. Origem garantida, permitindo
o rastreamento da procedência dos produtos;
a Política de Compra Responsável da Cadeia de Pescados;
a campanha o Mês da Terra, destacando diferencias de produtos
nas lojas;
o Prêmio Varejo Sustentável Walmart Brasil, voltada para
pesquisa de estudantes e seus orientadores em soluções de
desenvolvimento sustentável voltadas ao setor. (WALMART
BRASIL 2011, p.43-47)

Resíduos:

Além de possuir metas de redução do consumo de embalagens, sacolas
plásticas e de destinação de lixo para os aterros, um dos instrumentos é o programa
Impacto zero, detalhado na figura 13, a seguir.
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Figura 13 – Programa Impacto Zero da Walmart
Fonte: Walmart Brasil (2011, p.52)

Clima e energia:

O foco é em redução do uso de recursos naturais e redução de gases nocivos
à camada de ozônio, com metas em relação a construção de lojas mais eficientes
em consumo de energia, de água e emissão destes gases nocivos, tanto nos
equipamentos das lojas (fluidos e gases de refrigeração) como na logística, gases
emitidos pelos veículos e equipamentos.
Em relação aos objetivos e metas ambientais, a rede Walmart, em seu site
oficial, na área de sustentabilidade (WALMART SUSTENTABILIDADE, 2011),
destaca metas ambientais para cada um dos seus eixos de atuação:




clima e energia:
o ter novas lojas de 25% a 30% mais eficientes no consumo de
energia;
o reduzir 20% das emissões dos gases de efeito estufa nas
lojas existentes e 30% nas novas;
o reduzir o consumo de água nas lojas.
resíduos:
o diminuir a destinação de lixo em aterros sanitários em níveis
mínimos até 2025;
o reduzir embalagens em 5% em toda cadeia de
abastecimento;
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o reduzir em 50% o consumo de sacolas plásticas até 2013.
produtos:
o reduzir em 70% a presença de fosfato em detergentes e
sabões em pó até 2013;
o desenvolver um sistema de indicadores de produtos até
2015;
o oferecer produtos de lavanderia no mínimo duas vezes mais
concentrados até 2012;
o liderar pelo exemplo em sustentabilidade com produtos de
marca própria;
o apoiar e estimular o desenvolvimento de produtos de ciclo
fechado;
o oferecer pelo menos um produto orgânico por categoria de
alimentos até 2012;
o cumprir os Pactos da Pecuária, da Madeira, da Soja e pela
Erradicação do Trabalho Escravo;
o até o final de 2015, expandir para todos os fornecedores, em
nível mundial as práticas já existentes no Walmart Brasil
relativas à origem da carne, assegurando que sua produção
não contribui para o desmatamento da Floresta Amazônica;
o até 2015, pelo menos dobrar as compras de pequenos e
médios agricultores que integram o Clube dos Produtores;
implantar a Política de Compra Responsável da Cadeia de
Pescados até 2016. (WALMART BRASIL, 2011, p.42)

O quadro 11 sintetiza os aspectos ambientais abordados pelo Walmart.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Aspectos
geração de resíduos: plásticos
geração de resíduos: papelão
geração de resíduos: papel
geração de resíduos: madeira
geração de resíduo: isopor
geração de resíduos: filme PVC
geração de resíduos: produtos
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
coleta de resíduos: coleta seletiva
consumo de energia: eletricidade
consumo de energia: gás
consumo de energia: combustíveis
consumo de água
consumo de água potável
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
produtos químicos para limpeza
produtos de manutenção
preocupação com aspectos dos produtos comercializados
redução de emissão de CO 2
troca de fluidos refrigerantes

Walmart
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
sim
sim
não relatado, mas no escopo da politica
sim
sim
sim
sim
sim
não relatado
não relatado
não relatado
não relatado
Parcialmente, em linha de marca própria
sim
sim

Quadro 11 – Aspectos ambientais da empresa Walmart
Fonte: elaborada pelo autor
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Com relação aos programas ambientais, no relatório de sustentabilidade
2011: exercício 2010 (WALMART BRASIL, 2011) e no site oficial do Walmart do
Brasil (WALMART CORPORATIVO, 2011) estão detalhados vários programas,
ações e eventos que devem permitir a realização das metas traçadas em cada um
dos eixos de atuação (produtos, resíduos, clima e energia):
produtos:

programa de Sustentabilidade ponta a ponta;

desenvolvimento do índice de sustentabilidade para produtos;

programa Clube dos Produtores;

programa Qualidade selecionada. Origem Garantida;

promoção do Mês da terra;

prêmio varejo sustentável Walmart Brasil.

Pacto pela sustentabilidade (pacto com os fornecedores
relacionados à construção de um futuro mais sustentável, com
compromissos socioambientais com a Amazônia).
Resíduos:

programa Impacto zero;

estações de reciclagem;

programa Cliente consciente merece desconto;

apoio à campanha do governo Saco é um Saco;

implantação, na bandeira Walmart, de caixas preferenciais para
clientes que não usam sacolas plásticas;
Clima e energia:

programa Inovação em ação;

construção de lojas ecoeficientes, com implantação do Menu de
iniciativas de sustentabilidade;

incorporação do fluido a base de água nos sistemas de
refrigeração das lojas;

substituição do gás Fréon (R22) pelo R410A nos
condicionadores de ar;

realização anual do Fórum Walmart Brasil de sustentabilidade
nos transportes;

iniciativa de backhal (rotas e cronogramas estabelecidos em
conjunto com os fornecedores para melhor aproveitamento dos
caminhões);

6.5.3 Implantação

Pelo relatório de sustentabilidade (WALMART BRASIL, 2011) verifica-se que
a gestão de sustentabilidade da empresa envolve a alta direção da empresa, com
encontros trimestrais em que participam o presidente, os vice-presidentes e
diretores, respondendo por oito grupos de trabalho denominados de plataformas de
sustentabilidade, listadas na figura 14 a seguir:
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Figura 14 – As oito plataformas de sustentabilidade da Walmart
Fonte: Walmart Brasil (2011, p.14)

6.5.4 Verificação e correção
O Walmart declara que realiza auditorias internas: “Os indicadores sociais e
ambientais foram obtidos por meio de levantamentos internos e verificados sem a
participação de auditoria externa.”(WALMART BRASIL, 2011, p.4)

6.5.5 Declaração ambiental

O Walmart possui e mantém um site publico específico para sustentabilidade,
o Walmart Sustentabilidade (2011), aonde expõe e explica seus pilares de
sustentabilidade, com suas principais metas, seus programas ambientais, seus
relatórios de sustentabilidade, dicas relativo ao tema e, produtos sustentáveis.
Em produtos sustentáveis disponibiliza alguns tópicos, como marcas próprias
(e seu compromisso com cuidado ambiental), erradicação do trabalho escravo, clube
de produtores (agricultores e produtores familiares com benefícios, como condições
comerciais mais favoráveis ou facilitadas, como uma das condições de participação
do programa a preservação do meio ambiente), e-solidário (comercio eletrônico de
itens artesanais), sustentabilidade de ponta a ponta (redução de impactos
ambientais do ciclo de vida de produtos de empresas e marcas tradicionais e
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importantes em participação de mercado) e, o que denomina de pacto pela
sustentabilidade.
De acordo com o mesmo site (WALMART SUSTENTABILIDADE, 2011) o
pacto pela sustentabilidade compreende compromissos assumidos entre o Walmart
e seus fornecedores relacionados com a construção de um futuro mais sustentável,
o pacto pela pecuária, pela madeira, pela soja, por produtos mais sustentáveis, pela
gestão de resíduos, pela erradicação do trabalho escravo, incorporando questões de
responsabilidade socioambiental da Amazônia brasileira. Disponibiliza também
vários relatórios:


de compromisso com a Amazônia;



de cadeias produtivas;



de embalagens e,



os compromissos do Walmart do Brasil, abrangendo estes pactos, metas
de compras responsáveis e redução de resíduos.

6.6 Empresa Carrefour

De acordo com as informações em seu site oficial mundial (CARREFOUR,
2012), a rede Carrefour iniciou suas operações no setor de supermercados em 1959,
na França; em 1963, inventa um novo conceito, comercializando alimentos e não
alimentos, o Hipermercado, transformando-se hoje no maior distribuidor da Europa e
o segundo Mundial, possuindo mais de 9.500 pontos de venda em 32 países, com
mais

de

471.000

funcionários,

operando

os

formatos

de

hipermercados,

supermercados, lojas de proximidade, cash and carry, além de comercializar
também através do e-commerce.
Por informação do documento juramentado apresentando pra as autoridades
dos mercados financeiros em 21 de março de 2012, disponível no site mundial da
empresa (CARREFOUR, 2012), o grupo iniciou suas atividades no Brasil em 1975,
com uma loja de hipermercado, em São Paulo, operando atualmente 103 lojas nos
formatos de hipermercado, 41 supermercados, 83 atacadões e 8 supermercados de
conveniência; o Carrefour ainda possui site para comércio virtual.
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6.6.1 Política Ambiental
No relatório 2010 – o desenvolvimento sustentável no grupo Carrefour
(CARREFOUR, 2011d) o administrador diretor geral do Carrefour, Lars Olofsson,
declara que o grupo Carrefour iniciou há 20 anos uma estratégia de
desenvolvimento sustentável que tinha, como prioridades ambientais a redução dos
impactos ao meio ambiente causados pelas suas atividades, proteger a diversidade,
os recursos naturais, além de promover a oferta de responsável e acessível aos
clientes e, contribuir para a luta contra o aquecimento global.
No site lançado pelo Carrefour c laterre (CARREFOUR, 2011c) há mais
informações sobre esta linha de atuação, afirmando que a empresa age
responsavelmente lutando contra a mudança climática, preservando os recursos
naturais, reduzindo os resíduos e otimizando a reciclagem (com ações de
sensibilização, investindo em eco-organizações que contribuem para a coleta e
reciclagem, pela eliminação das sacolas plásticas descartáveis, diminuindo o
impacto dos folhetos, utilizando pictogramas nas embalagens para auxiliar o
consumidor na triagem e descarte, reduzindo as embalagens com preferência para
materiais reciclados); afirma ainda que promove o desenvolvimento sustentável
frente a clientes e funcionários, é solidário às comunidades locais, age
responsavelmente como empregados, acompanha seus fornecedores e parceiros
(ONGs, certificadores, etc.).
No Rapport expert 2010 (CARREFOUR, 2011d) encontramos a afirmação de
que a abordagem de sustentabilidade está totalmente integrada na estratégia
corporativa, que ela se assenta em três pilares (econômicos, sociais e ambientais) e
duas áreas estratégicas, a integração do desenvolvimento sustentável em todas as
atividades do grupo e na sua promoção, pela oferta de produtos e comunicação e
sensibilização dos consumidores.
Já no site do grupo Carrefour do Brasil (CARREFOUR, 2011b) encontra-se a
informação que a expansão da operação no país é conduzida pela sustentabilidade,
seguindo a visão dos 5 Cs, consumidor, cadeia (logística), colaborador, comunidade
e clima.
Em seu relatório de desenvolvimento sustentável 2009 (CARREFOUR, 2010),
do Carrefour Brasil, Jean-Marc Pueyo, na mensagem do Diretor-Superintendente
confirma que o Carrefour Brasil segue a linha destas cinco dimensões (5 Cs) e três
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compromissos em relação ao meio ambiente: “[...] contribuir para a luta contra as
alterações climáticas, a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais,
reduzir o desperdício e maximizar a reciclagem.” (CARREFOUR, 2011d, p.5).

6.6.2 Planejamento

Os aspectos ambientais abordados pelo Carrefour estão sintetizados no
Quadro 12.

Aspectos
Carrefour
geração de resíduos: plásticos
sim
geração de resíduos: papelão
sim
geração de resíduos: papel
sim
geração de resíduos: madeira
não relatado, mas no escopo da politica
geração de resíduo: isopor
sim
geração de resíduos: filme PVC
sim
geração de resíduos: produtos
sim
geração de resíduos: sub-produtos sólidos
não relatado, mas no escopo da politica
geração de resíduos: sub-produtos líquidos
não relatado, mas no escopo da politica
coleta de resíduos: coleta seletiva
sim
consumo de energia: eletricidade
sim
consumo de energia: gás
não relatado, mas no escopo da politica
consumo de energia: combustíveis
sim
consumo de água
sim
consumo de água potável
não relatado, mas no escopo da politica
consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.)
não relatado
produtos químicos para limpeza
não relatado
produtos de manutenção
não relatado
preocupação com aspectos dos produtos comercializados Parcialmente, produtos com garantia de origem
redução de emissão de CO 2
sim
troca de fluidos refrigerantes
sim

Quadro 12 – Aspectos ambientais da empresa Carrefour
Fonte: elaborada pelo autor

Como premissa de suas práticas de gestão ambiental, o grupo Carrefour, de
acordo com o relatório Rapport expert 2010 (CARREFOUR, 2011d) tem metas de
redução das suas emissões de CO2 em quatro países europeus em que atua, se
compromete a abandonar fluidos refrigerantes HFC (Hidrofluorcarbono) favorecendo
fluidos refrigerantes naturais, melhorar sua eficiência de energia, restringir ou limitar
o impacto ambiental de sua cadeia logística, favorecendo modos alternativos de
transporte como fluviais e ferroviários, além de otimizar as cargas dos caminhões,
reduzir o desperdício e aumentar o porcentual de resíduos reciclados (parceria com
a Tetra Pack a implantação de caixas certificados Forest Stewardship Council (FSC)

109

para sucos e leites marca própria e, parar de distribuir sacolas plásticas descartáveis
gratuitamente.
De acordo com seu relatório de desenvolvimento sustentável 2009
(CARREFOUR, 2010), as ações relativas aos impactos no meio ambiente de seus
aspectos ambientais seguem a direção de seus três compromissos de proteção do
meio ambiente que envolvem clima, com ações que minimizem os impactos,
biodiversidade e recursos naturais, desperdício e reciclagem, como a adoção e
utilização da política dos cinco Rs (respeitar, repensar, reduzir, reciclar e reutilizar).
Neste sentido o mesmo relatório cita ações de desenvolvimento de produtos
certificados com garantia de origem, a implantação de coleta seletiva em algumas
lojas, coleta e transformação do óleo de cozinha em biodiesel, o desenvolvimento de
fornecedores regionais para diminuição do impacto do transporte rodoviário, uso
racional de água e energia elétrica, transformação em adubo de lixo orgânico
evitando sua deposição, separação do isopor de lojas para reciclagem, redução da
emissão de carbono pela manutenção de equipamentos e substituição do gás
refrigerante (R-22 por Glicol), compartilhamento de veículos e frotas, além do uso
racional dos caminhões.
No que tange a objetivos e metas ambientais, no Rapport expert 2010
(CARREFOUR, 2011d) estão listados os principais objetivos do grupo Carrefour na
área ambiental:


caminhar para o “desmatamento zero” em 2020, alcançar 100% de
abastecimento de óleo de palma certificado nos seus produtos de marca
própria até 2015, móveis de madeira de jardim produzidos com madeira de
espécies ameaçadas de extinção 100% certificadas pela FSC ou GFTN
(Global Forest & Trade Network), e o uso de papéis 100% reciclados ou
certificados para seus folhetos promocionais para 2012;



na luta contra as alterações climáticas, reduzir em 40% (base ano de
2009) as emissões de CO2 de suas lojas da França, Espanha, Itália e
Bélgica até 2015, também até 2015 o compromisso de abandonar o uso
do gás para refrigeração HFC, aumentar a sua eficiência energética (do
grupo) em 30% (base 2004), por m 2 de área de vendas e, quanto aos
resíduos, parar totalmente a distribuição gratuita de sacolas plásticas
descartáveis até 2012.
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No site oficial da empresa no Brasil (CARREFOUR, 2011a) estão colocados
alguns objetivos neste país:


foi decidido o banimento das sacolas plásticas descartáveis das lojas
oferecendo como alternativas caixas de papelão, sacolas biodegradáveis e
sacolas reutilizáveis, sem precisar o prazo para que isto ocorra, mas
indicando que esta mudança será paulatina. A opção por banimento difere
da posição do grupo que afirma parar com a distribuição gratuita destas
sacolas plásticas descartáveis, dando a entender que em alguns países a
opção possa ser a venda;



instalar em todas as lojas estações de coleta de materiais recicláveis até o
final de 2011;



instalar estações de coleta de óleo de cozinha (óleo proveniente de fritura
das lojas e clientes, para transformação em biodiesel) em todo o estado de
São Paulo até o final de 2011.

No relatório Rapport expert 2010 (CARREFOUR, 2011d) estão declaradas as
ações ambientais do grupo Carrefour nos três domínios definidos por eles como
prioritários:
contribuir para a luta contra a mudança climática:

redução dos consumos de energia com programa plurianual de
investimentos;

fluidos refrigerantes: atuação contra vazamentos, troca de
fluidos, modernização de equipamentos;

diminuir o impacto da cadeia logística: massificar fluxos e
privilegiar transporte ferroviário e fluvial para as entregas no
depósito, para o transporte depósito-lojas otimizar o transporte
rodoviário, a rota, a carga, ter caminhões mais limpos, com
motores menos poluentes, ou híbridos, entregas menos
barulhentas, redução do impacto ambiental dos depósitos
procurando identificar e implantar melhores práticas, com
auxilio de auditorias externas, levando em conta a gestão de
desperdício e embalagens, consumo de energia, redução do
uso de gás (por causa do efeito estufa), formação de equipes
de logística (módulo específico para eles);

zero desmatamento administrando os suprimentos de madeira,
uso de madeira rastreada (origem) e certificada, óleo de palma
certificada, engajamento em cultura de soja responsável
certificada (RTRS – Round table on responsible soy
association), e outras ações como utilizar madeira e papel para
consumo e utilizada na marca própria que não podem ter
origem de floresta primária;
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preservar a biodiversidade e os recursos naturais lançando selo
de produtos animais alimentados sem OGM (organismo
geneticamente modificado), por uma política de pesca
responsável (garantido reprodução de espécies selvagens,
melhorando as fontes de abastecimento destas espécies,
desenvolvendo produtos oriundos de pesca responsável,
informando e sensibilizando clientes e colaboradores);
proteção e gestão responsável das florestas diminuindo
(aliviando) as publicações comerciais visando economia de
papel, reduzindo gramatura, utilizando papel jornal, fazendo
análise do ciclo de vida e, trabalhando juto com os impressores
(gráficas);
preservar a qualidade e disponibilidade de água protegendo o
recurso na cadeia de produção, envolvendo fornecedores de
seus produtos marca própria e valorizando boas práticas de
fornecedores, reduzir o consumo nas lojas;
gestão de desperdício e reciclagem limitando os impactos
ambientais das embalagens dos produtos marca própria pela
análise do ciclo de vida, parando com a distribuição gratuita de
sacolas plásticas descartáveis, conscientizando clientes na
triagem e reciclagem. (CARREFOUR, 2011d, p. 96-120)

O relatório de desenvolvimento sustentável de 2009 (CARREFOUR, 2010)
cita vários projetos, dentre os quais:


centro de recuperação de ativos: criado pra manter e reformar
equipamentos, diminuindo o descarte de material e diminuindo a emissão
de gases;



implantação, desenvolvimento e conscientização do uso de sacolas
retornáveis;



instalação nas lojas de estações de coleta seletiva;



coleta de óleo de cozinha nas lojas para transformação em biodiesel;



lixo

orgânico

de

algumas

lojas

enviado

para

compostagem

e

transformação em adubo;


projeto reciclar: separação e encaminhamento para reciclagem dos
produtos recicláveis (plástico, papelão, sucata)



projeto repensar: separação e envio do isopor para reciclagem (em
parceria com a ONG Plastivida)



projeto fazenda Brasil: transformação dos alimentos impróprios para a
venda em ração animal;
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parceria com a empresa Descarte Certo para envio à reciclagem
aparelhos sem uso dos consumidores;



projeto malha integrada de transporte: para compartilhamento de veículos
e frotas;



projeto back haul: para conciliação de rotas de caminhões, frota própria e
de fornecedores;



projeto Circuito Estático: uso conjunto das frotas do Carrefour e Unilever;



projeto idéias simples, composto de várias ações para redução ou
potencializarão do uso de recursos naturais;



programa Carrefour e você por um mundo melhor, treinamento de
funcionários e multiplicadores;



projeto Retrofit: adequação dos equipamentos de refrigeração;



política de marcas próprias: fazendo o fabricante cumprir critérios para o
meio ambiente, com auditorias anuais;



programa garantia de origem: selo para o produtor que cumpra normas
ambientais, sociais, comprovação do manejo de forma responsável e
rastreabilidade.

6.6.3 Implantação

Quanto

à

estrutura

e

responsabilidades,

o

Rapport

expert

2010

(CARREFOUR, 2011d) indica que o grupo Carrefour criou uma diretoria de
desenvolvimento sustentável em 2000, reportando ao comitê executivo (COMEX) do
grupo, com o papel de orientar o processo para conduzir a política adotada, iniciar
projetos, assegurar a execução das orientações determinadas e difundindo as boas
práticas (internas e externas).
A Figura 15 a seguir ilustra bem como está configurada esta estrutura.
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Figura 15 - A estrutura de desenvolvimento sustentável Carrefour
Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Carrefour (2011d, p. 32)
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No Brasil, de acordo com o relatório de desenvolvimento sustentável 2009
(CARREFOUR, 2010) apenas em 2008 foi criada área específica, a diretoria de
sustentabilidade, respondendo diretamente e sendo subordinada à diretoria
executiva do grupo no país; o comitê responsável pelas diretrizes do Grupo no Brasil
(COMEX), composto de oito diretorias executivas, discute sustentabilidade e analisa
projetos relacionados, visando sua implantação.
Em relação à formação, sensibilização e competência, o relatório Rapport
expert 2010 (CARREFOUR, 2011d) destaca algumas formações:


nos depósitos há um programa de formação sobre desenvolvimento
sustentável onde são repassados conhecimentos aplicáveis no cotidiano
em sua função;



em uma parceria com a World Wildlife Fund (WWF), os colaboradores da
sede, lojas e depósitos são sensibilizados a praticar a eco-atitude através
de um programa baseado em cinco temas, a economia de papel, de água
e energia, a seleção de dejetos ou descartes com um sistema de triagem
nas lojas, eco-transporte, com a disposição na França de um site de
compartilhamento de condução, além de eco-gestos em casa;



incentivar através da premiação por troféus iniciativas internas em quatro
domínios, controle de dejetos / descartes, economia de recursos, consumo
responsável e cidadania;



mobilização de equipes e sensibilização de clientes por meio de diversas
iniciativas, como o dia mundial da diversidade, das zonas úmidas, da
água, dos pássaros, hora do planeta (60 earth hour), etc.;



ainda para a sensibilização de clientes, lançou na França o site c-laterre,
com dicas, calendário de eventos, tendências, jogos educativos, etc.;



há exemplos de formação de fornecedores, mas mais como ações
esporádicas em diversos países, sem aparentar existir um sistema ou
processo ordenado implantado. Porém, o Carrefour lançou pela internet
um auto diagnóstico de desenvolvimento sustentável aonde o fornecedor
pode avaliar (e ao mesmo tempo aprender) suas práticas em 49 critérios
de quatro temas, gerenciamento e política da empresa, responsabilidade
com o meio ambiente, responsabilidade social e performance econômica.
O auto diagnóstico foi desenvolvido com a participação da Agence de
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l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) e WWF, e está
disponível para fornecedores Carrefour no site Carrefour-DD, em 15
línguas.

Foram também observadas as seguintes maneiras para comunicação:


sites;



relatórios de desenvolvimento sustentável;



fornecedores: no desenvolvimento e certificação de produtos sustentáveis
e ferramenta de avaliação;



eventos como consumo consciente, dia nacional do futuro consciente,
celebração do dia mundial do meio ambiente, hora do planeta, semana do
meio ambiente;



reportagens na revista Pense bem, em conjunto com a organização IPAS
(iniciativa pró-alimento sustentável), e na revista Fique ligado, de
circulação interna;



na instalação de pontos de coleta para reciclagem;



na divulgação do programa garantia de origem;



através do instituto Carrefour (sede do centro de formação da empresa);



por treinamento de multiplicadores (em parceria com o instituto Akatu),
programa Carrefour e você por um mundo melhor.

Quanto à documentação do SGA, ao controle da documentação, ao controle
operacional e a prevenção de situações de emergência, não foram encontradas
referências em relação a estes tópicos.

6.6.4 Verificação e correção

No relatório de desenvolvimento sustentável de 2009 (CARREFOUR, 2010)
há uma progressão de desempenho, desde 2006, separados entre Supermercados
e Hipermercados, relacionados a:


consumo de energia (gás, combustível, eletricidade);



consumo de água por m2 de área de vendas;
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reciclagem de resíduos (por tonelagem);



sacos plásticos comprados e distribuídos nas lojas;



emissão de gases CO2.

O relatório Rapport expert 2010 (2011d) afirma que o Carrefour acompanha
seus fornecedores em progresso contínuo, baseado na auditoria regular de suas
performances de qualidade, segurança, meio ambiente e responsabilidade social.
O relatório de desenvolvimento sustentável 2009 (CARREFOUR, 2010) cita
auditorias anuais em seus produtos de marca própria, nos seus critérios de
certificação.
Quanto ao não respeito e ações corretivas , gravação, e revisão da direção,
não foram encontradas referências em relação a estes tópicos.

6.6.5 Declaração ambiental

Não há uma declaração formal, mas suas políticas e programas estão
destacadas em seus relatórios e sites.

6.7 Síntese da análise dos SGAs

As observações referentes ao formato e conteúdo do SGA das empresas
selecionadas para nesta pesquisa, com análises e conclusões em cada uma das
quatro etapas relacionadas pela ABNT NBR ISO 14001, política ambiental,
planejamento, implantação, verificação e correção, além da existência de uma
declaração ambiental são apresentadas nesse item (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2004).

6.7.1 Política ambiental

Com relação à política ambiental observou-se que algumas empresas, que já
possuem um SGA formalizado e consolidado, as detalham mais, são mais
específicas ao expressar suas áreas de atuação. Das seis empresas pesquisadas, a
Coop Itália possui um SGA baseado na Emas, O WFM possui um SGA bem
formatado e documentado, a Tesco possui um SGA baseado na pegada de carbono,
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o Walmart está avançando rapidamente na construção do seu, o Carrefour também
está caminhando porém com diferenças na Europa e Brasil, o GPA está com várias
ações mas carece de uma política mais bem definida e comunicada.
Foram identificados alguns pontos e áreas de atuação bem específicas: ações
com relação a produtos comercializados, com consumo de energia, conservação de
recursos renováveis, atuação nos 3Rs (reduzir, reutilizar, reciclar), grandes causas
(denominação adotada pelo autor para denominar atuação além da sua própria
operação, em causas para benefício da sociedade como um todo),

causas

específicas (relacionada diretamente com o negócio ou não); o compartilhamento de
seus valores com relação ao meio ambiente com reflexo na disseminação da cultura
da empresa, assim como o envolvimento dos stakeholders.
As ações com relação ao meio ambiente no Whole Foods Market estão
incorporadas e consolidadas na sua política, fazem parte da cultura da empresa, o
que lhe concede um diferencial estratégico frente a concorrência, que lhe permite
até vender os produtos por preço mais elevados, devido ao valor percebido pelos
clientes, pela conquista de um público com perfil atento a este diferencial.
O WFM tem foco grande em produtos, oferecendo produtos naturais,
orgânicos, rastreados, de qualidade, apoiando a agricultura sustentável, reduzindo
desperdícios, consumo de produtos não renováveis; exerce forte atuação ambiental
em produtos de marca própria. Também contempla em sua política preocupação
com consumo de energia e materiais, a redução do consumo de água das lojas, são
adeptos aos 3Rs e ao uso de energias alternativas (eólica, solar, biodiesel).
O WFM abraça grandes causas, como proteção de florestas, comunidades e
clima global, além da campanha de doação do dia 5%, para ajudar a limpar rios, ar e
aterros. Também apoiam causa específica, a diminuição dos impactos na produção
de óleo de palma. Destaca-se também em sua política a preocupação com o
compartilhamento e envolvimento dos stakeholders.
A Coop Itália incorpora o respeito ao meio ambiente como parte de seus
valores, em sua estratégia e cultura empresarial, adotando o SGA da EMAS. De
acordo com seu sétimo relatório social nacional sua forma de atuação relacionada
ao meio ambiente lhe trouxe vantagens competitivas, quanto sua reputação como
empresa, na satisfação dos clientes e, com consequente fidelidade (COOP ITÁLIA,
2011).
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A Coop Itália tem também foco grande em produtos, com preocupação na
redução do impacto ambiental durante o ciclo de vida, destacando embalagens,
cultivo orgânico e certificação.
Duas grandes causas foram identificadas na Coop Itália, sua preocupação
com a produção e consumos sustentáveis, com campanhas ambientais relacionadas
desde 1984, e mudanças climáticas. Como causa específica, foram identificadas
várias em sua política e seus programas ambientais, como o bem estar dos animais,
o desenvolvimento da cultura orgânica, o apoio à pesca sustentável, a proteção dos
golfinhos, do atum “rosso” (rabilho) e, redução dos impactos na produção do óleo de
palma.
A Coop Itália adota os 3Rs, tem foco para redução de energia e conservação
de recursos renováveis, além de gerenciar os aspectos e impactos de sua operação.
Destaca-se também em sua política a preocupação com o compartilhamento e
envolvimento dos stakeholders.
A Tesco possui grande preocupação com as mudanças climáticas e sua
política tem como grande destaque a redução de sua pegada de carbono, e definiu
inclusive, como grande meta, tornar-se um negócio zero-carbono até 2050.
Mudanças climáticas é também sua grande causa; não foi observada causa
específica.
Para atingir sua grande meta tem foco em redução de consumo de energia,
uso de fontes renováveis de energia, redução de desperdícios, resíduos e
reciclagem, gestão de recursos, além de seu empenho em reduzir os impactos
ambientais de sua operação.
Possui também uma ação em produtos, com uma política responsável de
compra e venda, minimizando os impactos dos produtos e sua procedência de
fontes sustentáveis.
A Tesco também comunica e envolve seus stakeholders.
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) declara atuar no desenvolvimento de
processos ecoeficientes para a redução no consumo de recursos naturais e dos
impactos ambientais. Atua também na redução de consumo de energia, da água, na
gestão de resíduos.
O foco em meio ambiente ainda não é suficientemente forte em sua cultura, o
que foi observado por suas declarações disponíveis e pelas suas ações.
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Sua grande causa é com o desenvolvimento sócio ambiental da região
amazônica (apesar de ser uma causa limitada a uma região, pela importância da
Amazônia para o planeta, foi neste trabalho considerada uma grande causa). Não foi
observada causa específica.
Com relação a Produto, cita produtos sustentáveis, com maior atuação em
suas marcas próprias, com destaque na marca TAEG, e, neste caso, envolve os
fornecedores no desenvolvimento de produtos e embalagens.
O Walmart declara três eixos de atuação: clima e energia, resíduos e,
produtos. Em produtos, a introdução em linha de produtos mais eficiente
energicamente, desenvolver e oferecer produtos mais sustentáveis, conscientizar
pessoas para o consumo responsável, auxiliar a produção (clube de produtores),
garantia de origem.
Possui também preocupação com consumo de energia e materiais, com
redução de resíduos, consumo de embalagens, eliminação de sacolas plásticas,
destinação de lixo para aterros.
O Walmart abraça também grandes causas, a redução de uso de recursos
naturais e a redução de gases nocivos à camada de ozônio, assim como também
possui uma causa específica, a compra responsável na cadeia de pescados.
Das três empresas pesquisadas que possuem operações no Brasil, o Walmart
possui uma atuação destacada, talvez até de liderança, com relação ao meio
ambiente.
A política do Carrefour abrange a visão denominada dos 5Cs, consumidor,
cadeia logística, colaborador, comunidade e clima.
O

Carrefour

também

apoia

grandes

causas,

como

a

proteção

à

biodiversidade, dos recursos naturais e na contribuição na luta pelo aquecimento
global (mudanças climáticas); não foi, neste caso, percebido apoio a uma causa
específica.
Em relação aos produtos o Carrefour se compromete a promover a oferta
responsável e acessível, o que se observa na prática em seus produtos marca
própria, desenvolver produtos certificados com garantia de origem.
Quanto ao consumo de energia e materiais, adota a política dos 5Rs
(respeitar, repensar, reduzir, reciclar e reutilizar), aborda a redução de resíduos, a
otimização da reciclagem, a eliminação de sacolas plásticas, a preferência para
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embalagens recicladas, a redução do impacto de seus folhetos, a transformação do
lixo orgânico para a redução da utilização de aterros.
O Carrefour cita ainda a diminuição dos impactos ao meio ambiente por suas
atividades, com ações na sua cadeia logística (como favorecer transportes
ferroviários ou fluviais, otimização de cargas).
O quadro 13 a seguir resume estes pontos e áreas de atuação por empresa
pesquisada nesse trabalho.

Resumo de
pontos e áreas
específicas da
política ambiental

Produtos

Consumo de
energia
Conservação de
recursos
renováveis
3 Rs
Grandes causas

Causas
específicas

Compartilhamento
de seus valores
Envolvimento dos
stakeholders

Whole Foods
Market (WFM)

Coop Itália

Tesco

Grande foco

Grande foco

Sim, foco

Sim

Sim

Sim

Sim

Grupo Pão de
Açúcar (GPA))

Walmart

Carrefour

Sim, foco.

Foco baixo,
produtos de
marca própria.

Sim

Foco baixo,
alguns produtos
de marca
própria.
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim, 5Rs
Sim, proteção de Sim, produção e Sim, mudanças
Sim, o
Sim, redução de Sim, proteção a
florestas,
consumos
climáticas
desenvolvimento
recursos
biodiversidade,
comunidades e
sustentáveis,
sócio-ambiental
naturais,
proteção dos
clima global,
mudança
da região
redução de
recursos
limpeza de ar,
climática
Amazônica
gases nocivos à
naturais,
rios, aterros.
camada de
mudanças
ozônio.
climáticas.
Sim, diminuição Sim, o bem estar Não observada Não observada
Sim, compra
Não observada
dos impactos da dos animais, o
responsável na
produção de desenvolvimento
cadeia de
óleo de palma.
da cultura
pescado.
orgânica, pesca
sustentável,
proteção dos
golfinhos e do
atum rabilho e,
redução dos
impactos da
produção de
óleo de palma.
Muito

Muito

Muito

Baixo

Sim

Baixo

Grande

Grande

Grande

Baixo

Grande

Baixo

Quadro 13 - Resumo de pontos de áreas específicas da política ambiental das empresas
selecionadas, identificados na etapa de política ambiental
Fonte: elaborado pelo autor
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6.7.2 Planejamento

A comparação de como as empresas pesquisadas atuam sobre seus
aspectos ambientais está tabulada no Quadro 14 a seguir.

Aspectos:

Whole Foods
Market
sim

geração de resíduos:
a) plásticos
geração de resíduos:
sim
b) papelão
geração de resíduos:
sim
c) papel
geração de resíduos:
não relatado,
madeira
mas no escopo
da politica
d)
geração de resíduo:
sim
isopor
e)
geração de resíduos:
sim
filme PVC
f)
geração de resíduos:
sim
g) produtos
geração de resíduos:
sim
sub-produtos sólidos
h)
geração de resíduos:
não relatado,
sub-produtos líquidos mas no escopo
da politica
i)
coleta de resíduos:
sim
coleta seletiva
j)
consumo de energia:
sim
k) eletricidade
consumo de energia:
não relatado,
gás
mas no escopo
da politica
l)
consumo de energia:
sim
m) combustíveis
sim
n) consumo de água
consumo de água
não relatado
potável
o)
consumo de papel
sim
(impressoras,
etiquetas, cupons,
p) etc.)
produtos químicos
sim
q) para limpeza
produtos de
sim
r) manutenção
preocupação com
sim
aspectos dos produtos
comercializados
s)
redução de emissão de
sim
t) CO2
troca de fluidos
não relatado
refrigerantes
u)

Coop Itália

Tesco

Walmart

Carrefour

sim

Grupo Pão de
Açúcar
sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
sim

sim
sim

sim
não relatado

sim
não relatado

sim
não relatado

sim

Sim

não relatado,
mas no escopo
da politica

não relatado

sim
não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado

sim

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

não relatado

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Parcialmente,
produtos com
garantia de
origem
sim

não relatado,
mas no escopo
da politica

sim

sim

sim

sim

não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
sim
não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado,
mas no escopo
da politica
não relatado

Parcialmente, em Parcialmente, em
marca própria e linha de marca
apoio a ações.
própria

Quadro 14 – Aspectos ambientais das empresas selecionadas, identificados na etapa de
planejamento
Fonte: elaborada pelo autor
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Observou-se que todas as empresas atuação sobre geração de resíduos,
consumo de energia, de água e de redução de emissão de CO 2, principalmente com
ações relacionadas à logística.
Com relação à atuação sobre resíduos de madeira (pallets, caixas de
transporte, embalagens) especificamente encontra-se citação apenas na empresa
Coop Itália. Todos atuam sobre resíduos sólidos, por isto considerado no escopo da
política.
Apenas a Coop Itália relata gestão sobre conservação de água potável
(apenas redução de consumo de água).
Não foram observadas referências específicas com relação às exigências
legais.
Todas as empresas pesquisadas possuem objetivos e metas ambientais, de
acordo com sua política ambiental e usam indicadores quantitativos, em sua maioria,
e qualitativos.
O WFM tem como objetivos promover a vitalidade e bem estar dos indivíduos,
fornecendo a mais alta qualidade de alimentos possível, além de apoiar práticas
ambientais e ser líder em gestão ambiental, e metas quantificáveis, como reduzir o
consumo de energia em todas as lojas em 25%, por metro quadrado, até 2015,
comprar créditos de energia eólica para compensar 100% da eletricidade utilizada na
empresa, e outras não, como eliminar o uso de isopor ou como a utilização de
painéis solares para diminuir o consumo, a emissão de CO2.
A Coop Itália, devido a sua forte atuação em produtos, possui metas e
indicadores relacionados a eles, além de vários outros indicadores, relacionados a
consumo de papel, toxicidade dos produtos de limpeza (marca própria), consumo de
energia e de eficiência energética, de coleta seletiva, e indicadores logísticos; as
metas também são quantitativas e mensuráveis, mas também possui algumas não
mensuráveis.
A Tesco também possui metas bem definidas, alinhadas com a sua grande
causa da política ambiental, mudanças climáticas e redução de sua pegada de
carbono (redução de 50% da emissão de CO2 de 2006, até 2020, das lojas, centros
de distribuição e novas lojas, que possuem várias metas, a maioria quantitativa.
No GPA, os indicadores ambientais que compõem o relatório anual e de
sustentabilidade 2010 (GRUPO PÃO DE AÇUCAR, 2011) são apenas financeiros, e
indicam que investimentos em programas e/ou projetos externos representaram em
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2010 mais de 4,8 milhões de reais. Não foram encontradas metas específicas nos
documentos disponíveis ao público.
Já o Walmart destaca metas ambientais para cada um dos seus eixos de
atuação, clima e energia, resíduos e, produtos, também algumas quantificáveis,
como reduzir em 50% o uso de sacolas plásticas até 2013 ou, implantar a política de
compras responsável na cadeia de pescados até 2016, e outras não quantificáveis,
como reduzir o consumo de água nas lojas e apoiar e estimular o desenvolvimento
de produtos de ciclo fechado.
No Carrefour as ações seguem em direção aos seus três compromissos
frente ao meio ambiente (em sua contribuição na luta contra as alterações
climáticas, na preservação da biodiversidade e recursos naturais, redução de
desperdício e maximização de reciclagem), com praticamente todas as metas
mensuráveis, como parar com a distribuição gratuita de sacolas plásticas
descartáveis até 2012 (meta mundial), e poucas não mensuráveis, como a meta de
banir estas mesmas sacolas no Brasil, porém sem data especificada.
Os programas ambientais das empresas são diversos e seguem também este
alinhamento, com as opções das empresas de objetivos e ações relativas ao meio
ambiente.

6.7.3 Implantação

Com relação à estrutura de responsabilidades, percebe-se que é bem distinta
entre as empresas, o que pode indicar ser esta uma peculiaridade de cada empresa.
Não foram obtidos resultados significativos para a documentação do SGA e
seu controle (documental e operacional), assim como relatos sobre prevenção de
situações de urgência e capacidade de ação, talvez pela falta de um padrão seguido
pelas empresas (apenas uma declara seguir um padrão bem definido, a Coop Itália,
que adotou a EMAS), o que não é obrigatório, isto é, a empresa pode criar seu
próprio SGA ou sua forma de atuação ambiental.

6.7.4 Verificação e correção

São várias as formas de verificação e correção utilizadas pelas empresas
pesquisadas, identificadas nessa pesquisa:
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auditorias internas: utilizadas principalmente para verificação de processos
ou padrões definidos;



auditorias externas: atuação similar às internas, mas com maior isenção e
credibilidade de divulgação;



indicadores:

vários

são

os

indicadores,

inclusive

desenvolvidos

especificamente para o tema, e podem ser comparativos com índices de
mercado ou com relação às metas estabelecidas pelas empresas.

6.7.5 Declaração ambiental

A declaração ambiental não é solicitada pela ABNT NBR ISO 14001 mas
pode ser importante documento para tornar público o posicionamento da empresa
frente ao tema, partilhando a sua política e atuação com seus stakeholders.
Das empresa pesquisadas, três possuem declaração ambiental: o WFM
possui uma declaração formalizada, assim como a Coop Itália, que a revalida
anualmente e, a Tesco, que possui para suas lojas. As outras empresas, porém,
possuem sites específicos para o tema, onde colocam sua forma de atuação com
relação ao meio ambiente, mas não em um formato de declaração formalizada.

6.7.6 Observações e análises complementares

Não foram observados relatos específicos sobre fauna e flora na operação
das empresas; há recomendações quanto a flora quando da construção de lojas (em
todos os pesquisados) e, da fauna, quanto à preservação de espécies e contra
crueldade animal, quando da preocupação com produtos comercializados ou causa
específica.
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7 PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL NO SETOR DE VAREJO SUPERMERCADISTA
De acordo com a pesquisa realizada em seis empresas do varejo
supermercadista, são elaboradas diretrizes para implantação de um sistema de
gestão ambiental para o setor supermercadista.

7.1 Considerações preliminares

Empresas que adotam a Responsabilidade Social Corporativa, além de
possuir uma gestão econômica que garanta os resultados de acordo com os
objetivos e necessidades de seus sócios, possuem também sistema de gestão social
e sistema de gestão ambiental em sua estratégia e seus valores, o que resulta em
vantagens competitivas, como por exemplo a maior fidelização dos clientes.
Com relação ao meio ambiente, uma das observações é que, quanto mais
estes valores estiverem incorporados na cultura da empresa, e esta cultura
disseminada e compartilhada com os Stakeholders, maior a importância e
detalhamento de ações relativas ao meio ambiente e, aparentemente, melhores
resultados financeiros.
O Whole Food Market é uma das empresas que mais crescem, com maior
lucratividade, no mercado norte americano, tendo desde o início das suas operações
atuação relacionada à saúde e meio ambiente. A Coop Itália é líder no varejo
supermercadista italiano. A Tesco, além de líder do setor no Reino Unido comprova
que, mudança na incorporação de valores mesmo recente provoca bons resultados
rapidamente, pelo fato da definição de uma política ambiental e disseminada a
mesma em sua cultura.
O Walmart vem procedendo esta mudança com muita competência, na
velocidade que seu tamanho de empresa recomenda, afinal, com muitos
funcionários entende-se que a velocidade de incorporação de novos valores na
cultura seja um pouco mais complexa.
Observa-se que o Carrefour, como segundo maior do setor supermercadista
mundial percebe o valor deste modelo de atuação, incorporando gestão social e
ambiental e, está também aos poucos ampliando sua organização neste sentido.

126

Percebe-se também que o Grupo Pão de Açúcar, o maior varejista brasileiro,
mesmo não possuindo ainda um sistema de gestão ambiental formalizado, já está
com diversas ações ambientais em curso, investindo bastante nesta atuação.
Lideres do setor supermercadista estão investindo no meio ambiente,
transformando seu negócio mais sustentável.

7.2 Política ambiental

Na política ambiental são definidas as prioridades da empresa em relação ao
meio ambiente. A política ambiental vai servir de guia para a definição das metas e
programas ambientais. Portanto, esta é a etapa que necessita um foco inicial,
pesquisa e discussão sobre quais valores ambientais são mais importantes para a
empresa e seus controladores, envolvendo a discussão de missão, da visão. de
como se pretende que a empresa opere no futuro e como ela quer ser percebida
pelos seus stakeholders.
Nas políticas ambientais das empresas pesquisadas nesse trabalho,
observam-se alguns pontos que se destacaram, para os quais seguem orientações
para que sejam incorporadas na política da empresa.

a) Contribua para uma grande causa:
Estar comprometido com o meio ambiente é posicionamento amplo. Por
definição do autor, grandes causas são aquelas que definem atuação em
causa para benefício da sociedade como um todo, que extrapolem o alcance
de sua própria operação. As empresas que foram pesquisadas nesse
trabalho, sem exceção, mantêm em sua política um foco em uma grande
causa, algumas com mais de uma grande causa, como por exemplo foco em
mudanças climáticas e redução dos recursos naturais.

b) Avalie se é apropriado abraçar uma causa específica:
Causa específica, por definição do autor, pode estar relacionada com o
negócio ou não, e tem menor amplitude que as grandes causas. Preocupação
com o recurso natural água, por exemplo, é muito mais abrangente do que a
preocupação com a extinção de uma das espécies de atum, que é uma das
causas específicas da Coop Itália.
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Analise se há uma causa específica que seja importante para empresa ou
seus sócios, ou em sua amplitude de atuação, para que possa incluir em sua
política ambiental e consequente plano de ação uma contribuição ambiental
mais focada.

c) Insira foco ambiental nos produtos que comercializa:
Como o setor de varejo supermercadista comercializa produtos de diversos
fornecedores, seus princípios em relação aos cuidados do meio ambiente
podem entrar em conflito com os impactos ambientais alguns produtos
comercializados, como por exemplo, produtos químicos de limpeza que
possam contaminar o solo.
Observa-se quanto a este ponto que algumas empresas são radicais, como o
WFM, que não comercializa produtos com determinados ingredientes,
algumas envolvem fornecedores para desenvolvimento de produtos que já
estão no mercado, para deixá-los mais amigos do meio ambiente, como o
Walmart e Coop Itália, outros tem maior atuação focada em seus produtos de
marca própria, com uma linha de produtos já desenvolvida ambientalmente
adequada.
Para uma política mais consistente com relação a valores e princípios, inclua
em sua política ambiental um foco ambiental nos produtos que comercializa.

d) Considere o consumo de energia:
Todas as empresa pesquisadas possuem a redução de energia em sua
política. Além de estar alinhado com princípios ambientais, a atuação nesta
área reverte de imediato ganhos financeiros muito importantes neste setor
competitivo como o do varejo supermercadista.

e) Inclua a conservação de recursos naturais:
Neste ponto também todas as empresas pesquisadas reconhecem que os
recursos naturais são escassos e é muito importante sua conservação, que
faz parte inclusive da própria definição de sustentabilidade. Inclua-a também
em sua política ambiental.
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f) Preocupe-se com os resíduos próprios e dos stakeholders:
Outro ponto unânime na pesquisa: todas as empresas possuem gestão de
resíduos, materializada pela política dos 3 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar).
Essa preocupação é mais abrangente que apenas levar em consideração os
resíduos provocados pela própria operação; os supermercados estão, por
exemplo, cada vez mais criando estações de reciclagem para consumidores,
recolhendo lâmpadas, baterias, etc., reduzir seus resíduos e providenciar
tratamento adequado, muitos dos quais são provenientes dos próprios
produtos que comercializa. Colocar esta preocupação ou necessidade na
política vai contribuir para que seja absorvida pela cultura da empresa.

g) Envolva os stakeholders na sua causa:
Esse envolvimento é mais do que uma ação necessária para a realização de
diversos projetos ambientais. Treinar e conscientizar funcionários, envolve-los
na sua causa, também vai contribuir para que esta cultura seja rapidamente
disseminada na empresa. O mesmo raciocínio vale para o envolvimento de
consumidores, fornecedores, enfim, todos que possuem relacionamento com
a empresa.
Incluir esse envolvimento na política ambiental deve criar comprometimento e
consolidar a própria política. É o que se percebe pela pesquisa realizada, as
empresas que possuem maior envolvimento são as que estão mais
consolidadas ambientalmente: Whole Foods Market e a Coop Itália. A Tesco
também está adotando este envolvimento dos stakeholders e evoluindo muito
rapidamente nas questões ambientais.

7.3 Planejamento

O levantamento e atuação sobre os aspectos ambientais da sua operação é
um item importante para a implantação do SGA. Recomenda-se então um
planejamento de ações para atuação sobre os seguintes aspectos ambientais:


geração de resíduos: plásticos, papelão, papel, madeira, isopor, filme de
PVC, produtos, subprodutos sólidos e líquidos;



coleta de resíduos: coleta seletiva;
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consumo de energia: eletricidade, gás, combustíveis;



consumo de água e água potável;



consumo de papel (impressoras, etiquetas, cupons, etc.);



produtos químicos para limpeza, produtos de manutenção;



preocupação com aspectos dos produtos comercializados



Redução de emissão de CO2



troca de fluidos refrigerantes.

Além desse planejamento de ações sobre os aspectos ambientais, nesta fase
de planejamento definem-se as metas, que recomenda-se:


podem ser quantificáveis ou mensuráveis (de preferência, ou, a maior
parte delas) ou não;



sejam mais ousadas ao longo do tempo, isto é, que sejam definidos
patamares de atingimento e estabelecidos prazos para sua consecução;



sejam alinhadas com sua política ambiental.

Definidas as metas, estabeleça programas ambientais para atingi-las de modo
detalhado.

7.4 Implantação

No que se refere à estrutura de responsabilidades, a pesquisa indica que não
existe um padrão, que a mesma deve ser construída de acordo com as
características e crenças de cada empresa.
Recomenda-se que para defini-la, é importante levar em consideração que, a
política deve ser divulgada para todos os stakeholders, os funcionários devem ser
treinados e conscientizados, as metas e os programas ambientais devem ser
definidos e alinhados a essa política, a execução desses programas e atingimento
de metas deve ser verificada e, deve haver canal de comunicação em todos os
sentidos hierárquicos e entre os stakeholders.
Os programas de formação devem ser constantes, terceirizados ou não, e os
de sensibilização por meio de campanhas internas e externas.
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Não se observam dados representativos com relação à documentação do
SGA, o controle desta documentação, controle operacional e prevenção de
situações de urgência, talvez por fazer parte de definições exclusivas internas, ou da
importância ou não de se realizar, no varejo supermercadista. Recomenda-se
documentar o SGA de modo a poder verificar a efetividade das decisões tomadas e
programas adotados.

7.5 Verificação e correção

Pelas empresas pesquisadas foram verificadas que as formas de verificação
e correção utilizadas são:


auditorias internas;



auditorias externas;



indicadores.

Os indicadores são os mais utilizados, pois permitem um acompanhamento
contínuo, mas as auditorias também são comumente utilizadas pelas empresas para
acompanhar a implantação e execução dos processos.
Recomenda-se:


definir os indicadores relacionados com suas metas e objetivos, no
detalhamento necessário à estrutura de responsabilidade da empresa;



acompanhar os indicadores na periodicidade necessária definida para
cada um deles;



utilizar auditoria interna constantemente para verificar a implantação dos
programas nas diversas áreas, departamentos ou pontos de venda da
empresa e a observância dos processos;



utilizar periodicamente auditoria externa para verificar o a implantação e
execução do SGA.
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7.6 Declaração ambiental

Das seis empresas pesquisadas, duas (WFM e COOP Itália) possuem
declaração ambiental disponível ao público. Essas empresas são as mais
comprometidas em sua cultura. A empresa Tesco também possui, para lojas, e é
uma empresa que está avançando rapidamente na incorporação das questões
ambientais em sua cultura.
Se o compartilhamento e envolvimento dos Stakeholders é importante para a
consolidação da cultura, uma declaração ambiental disponível a todos facilita esta
divulgação, por isso, recomenda-se que seja adotada.
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8 CONCLUSÕES

Para o supermercadista que deseja inserir a variável ambiental em sua
empresa não basta apenas seguir os exemplos de ações ambientais de outras
empresas do setor. O supermercadista deve, primeiramente, definir o que realmente
se propõe a fazer sobre o tema, delineando sua política de atuação, de modo a
alinhar suas ações ambientais em direção aos objetivos preestabelecidos. A
Implantação de um sistema de gestão ambiental permite ordenar as ações em uma
organização e, por sua vez, sua execução e controle.
Esse sistema de gestão ambiental, de acordo com os sistemas ambientais
mais adotados no mundo, ISO 14001 (adotado para esta pesquisa) e Emas,
possuem quatro etapas: a definição de uma política ambiental, o planejamento, a
implantação e a verificação e controle, e, para essas etapas, o trabalho possibilitou
várias conclusões a seguir relacionadas.
 Política Ambiental
As ações futuras, no sentido de internalizar a variável ambiental na empresa,
são determinadas pela escolha e adoção da sua Política Ambiental. Essa Política é
que vai estabelecer as diretrizes e os valores que a empresa quer transmitir ao
consumidor e inserir em sua conduta. Assim, as empresas que tencionam implantar
um sistema de gestão ambiental devem, em um primeiro momento, focar nos
objetivos que procura alcançar com este SGA, de acordo com sua cultura e valores.
A política ambiental é única para cada empresa.
Da consulta à política ambiental das empresas estudadas nesta pesquisa
observa-se que há inclusão nesta política de objetivos: relativos aos produtos
comercializados; redução do consumo de energia e uso de alternativas mais
benéficas ao meio ambiente; conservação de recursos naturais renováveis; adoção
da política dos 3 Rs; opção por eleger uma grande causa, podendo ainda ou não
abraçar também uma ou mais causas específicas; compartilhamento dos valores da
empresa e promoção de envolvimento dos stakeholders.
Com relação aos produtos comercializados, esses objetivos englobam a
análise de seus impactos ambientais associados, o que possibilita várias ações
conjuntas entre varejista e seus fornecedores, como desenvolvimento de
embalagens, de produtos, ações referentes á cadeia logística, dentre outras. Os
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supermercadistas também possuem várias ações neste sentido em seus produtos
de marca própria.
Conservação de recursos naturais renováveis é uma bandeira nas empresas
do setor pesquisadas. Cabe ressaltar que não se observa em nenhuma destas
empresas linha de atuação bem definhada em relação à água potável, um dos
recursos do planeta escassos a conservar.
Na adoção da política dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) as empresas
pesquisadas

possuem

muitas

ações,

conjuntas

com

fornecedores,

com

consumidores, e sobre seus produtos comercializados e resíduos produzidos.
Entretanto, não se observam ações sobre os resíduos líquidos provocados por sua
operação de comercialização.
Muitas empresas “abraçam” uma grande causa, que extrapola o negócio, mas
é uma contribuição geral para a humanidade, como por exemplo, contribuição com
relação ao tema de mudanças climáticas. Também, podem possuir uma causa ou
uma contribuição para um tema específico, relacionado ou não diretamente com seu
negócio, como por exemplo, compra responsável na cadeia de pescados ou redução
de impactos na produção de óleo de palma.
Para as empresas pesquisadas mais avançadas na implantação de SGA, há
uma preocupação em compartilhamento de seus valores na política para consolidálos na cultura da empresa. Essas empresas também envolvem mais os stakeholders
em suas ações, para que estes também estejam bem alinhados com esses valores.
Apesar dos SGAs adotados pelas empresas do setor poderem ou não seguir
algum modelo já consagrado, a adoção das etapas da ISO 14001 (definição de
política ambiental, planejamento, implantação, verificação e correção) é importante
para as definições da política ambiental, ações resultantes e controle do SGA.
 Planejamento
Com relação ao planejamento a pesquisa relaciona os aspectos e impactos
da comercialização, fornecendo um resumo orientativo da atuação das empresas
pesquisadas, que serviu de base para as definições das orientações da proposta
desse trabalho.
Os aspectos ambientais (quadro 3) de um supermercado convencional foram
identificados de acordo com o processo de comercialização e a seções das lojas, por
meio de visitas técnicas a empresas do setor. A identificação desses aspectos
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permite às empresas do setor supermercadista uma base de referência para atuação
sobre suas ações e consequentemente os aspectos ambientais relacionados mais
importantes. O quadro 4, em que são apresentados os impactos ambientais
decorrentes dos principais aspectos ambientais constitui-se um guia orientativo para
a construção da etapa técnica de um SGA para o setor.
A identificação dos aspectos ambientais de um supermercado convencional é
uma aproximação inicial, fundamentada em trabalhos de campo, para que empresas
do setor possam compor seu próprio SGA. Outras pesquisas também podem ser
desenvolvidas nesse sentido de modo a complementar a abordagem apresentada.
Quanto às exigências legais observa-se poucos comentários disponíveis
pelas empresas pesquisadas, provavelmente porque elas possuem uma diversidade
elevada, já que são diferentes para cidades, regiões, estados, países. Mas, a sua
observância é considerada requisito básico e deve ser levada em conta nessa etapa
do sistema de gestão ambiental.
Já com relação aos objetivos e metas ambientais observa-se que são
definidos alinhados à política ambiental adotada pela empresa e, são, em sua
maioria mensuráveis e que, para seu atingimento, são elaborados programas
ambientais também alinhados a essa política. Observou-se que as empresas adotam
metas ambientais desafiadoras.
 Implantação
Na fase de implantação do SGA, as estruturas e responsabilidades são
diversas e definidas por cada empresa, não sendo observado um padrão comum, o
que indica que a melhor composição é aquela em que a empresa acredita que, para
seu caso específico, vai proporcionar o melhor resultado na opção de adoção de um
sistema de gestão ambiental.
Com relação à formação, sensibilização e comunicação observa-se, que as
empresas mais avançadas na inserção da componente ambiental em seu negócio
possuem maior atuação e dão grande importância a estes temas, reconhecendo a
necessidade maior de formação e de conscientização e de envolvimento de todos os
seus stakeholders.
Não são observadas ações relativas à documentação e seu conseqüente
controle, provavelmente por serem de uso interno às empresas; provavelmente pelo
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mesmo motivo não foram identificados relatos sobre prevenção de situações de
urgência.

 Verificação e correção
Na etapa de verificação e correção observa-se a adoção de indicadores para
acompanhamento constante das metas e, auditorias internas de verificação de
processos e externas, de verificação e de análise da evolução e efetividade das
medidas e planos adotados, do sistema de gestão ambiental como um todo.
 Declaração ambiental
A

declaração

ambiental

é

adotada

também

pelas

empresas

mais

consolidadas com SGA. Considera-se esse aspecto como importante ferramenta de
aculturamento da organização e de compartilhamento com seus stakeholders.

Esse trabalho contribui para que os participantes do varejo supermercadistas,
uma vez conscientes da necessidade ou com a vontade de atuar sobre o tema
ambiental, possam ser orientados sobre as vantagens de adoção de um SGA, da
importância da definição de sua política para alcançar seus objetivos relativos ao
tema e empresa. O trabalho contribui também, de acordo com as empresas
pesquisadas que já possuem diversas ações ambientais, na orientação de como
construir essa política, seu conteúdo, assim como do planejamento, implantação,
verificação e correção. Neste estudo são fornecidas as diretrizes necessárias para a
implantação de um SGA no setor de varejo supermercadista.
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