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RESUMO
Apesar da importância econômica e da capacidade de influenciar o
desempenho ambiental de sua cadeia de suprimentos e consumidores, o setor
varejista supermercadista conta com um número limitado de ferramentas
adaptadas para a avaliação do seu desempenho ambiental. Neste contexto, o
principal objetivo desse trabalho é a proposição de um conjunto de indicadores
de desempenho ambiental adaptados às características singulares do setor
varejista supermercadista. Para tanto, o setor foi caracterizado e seus
principais aspectos e impactos ambientais foram identificados. Ademais, para
identificar os principais indicadores atualmente em uso, foram examinados
onze modelos utilizados para a avaliação do desempenho ambiental em âmbito
global, regional, municipal e empresarial e três casos de empresas do setor
varejista supermercadista brasileiro. A partir das informações levantadas, foi
possível propor um conjunto de sessenta e quatro indicadores de desempenho
ambiental para o setor. Por fim, considerando a capacidade que o setor
varejista supermercadista tem de se relacionar e influenciar o a cadeia de
suprimentos e a sociedade, o uso de indicadores de desempenho ambiental
adequados à realidade do setor varejista supermercadista pode ser uma
importante ferramenta para a melhoria do desempenho ambiental dessas
empresas, bem como significar grandes avanços em direção à
sustentabilidade.
Palavras chave: indicadores ambientais, desempenho ambiental, varejo
supermercadista, gestão ambiental.

9

ABSTRACT

Indicators for environmental performance assessment
applicable to the Brazilian supermarket retail
Despite the economic importance and the ability to influence the environmental
performance of its supply chain and costumers, the retail sector counts on
limited tools adapted to assess its environmental performance. In this context,
this work’s main goal is to propose a set of environmental performance
indicators adapted to the retail’s sector unique characteristics. For that, the
retail sector was characterized and the main environmental aspects and
impacts were identified. In addition, to identify the key environmental indicators
currently in use, eleven models used for assessing the environmental
performance in a global, regional, municipal and corporate level and three
cases of Brazilian retail companies were examined. Based on the information
raised, it was possible to propose a set of sixty-four environmental performance
indicators that could be used to assess and improve the environmental
performance of the retail sector. Finally, considering the ability that the retail
sector has to relate and influence the supply chain and the society, the use of
environmental performance indicators adequated to the retail sector can be an
important tool to improve its environmental performance, as well as, represent
great advances towards sustainability.
Keywords: environmental indicators, environmental performance, retail sector,
environmental management.
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1 INTRODUÇÃO

Com a tomada de consciência dos impactos das ações antrópicas no meio
ambiente, governos, empresas e a sociedade em geral têm buscado maneiras de se
avaliar e controlar estas pressões exercidas no meio. Desde o início da década de
1970, quando os primeiros trabalhos científicos voltados à avaliação do estado do
meio ambiente chamaram a atenção da sociedade científica, diversas instituições e
governos iniciaram pesquisas voltadas ao desenvolvimento de métodos que
permitissem avaliar as interações humanas com o ambiente natural. Visando
simplificar as informações e análises sobre questões ambientais e possibilitar a
divulgação de informações para um público mais amplo, o uso de indicadores
ambientais passa a ser foco de estudos detalhados que possibilitem sua aplicação a
um espectro mais amplo nas avaliações do estado do meio ambiente global
(FRANCA, 2001).
Paralelamente ao desenvolvimento de indicadores ambientais voltados à
avaliação do meio ambiente global, utilizado principalmente para o desenvolvimento
de políticas públicas, o papel de garantir a qualidade do ambiental para futuras
gerações passa também a ser responsabilidade do setor produtivo como um todo.
Algumas iniciativas de avaliação ambiental no âmbito do setor privado tiveram início
já na década 1970 (DEMAJOROVIC, 2006), Entretanto, apenas nas décadas de
1980 a 1990 as empresas passaram a revisar mais profundamente suas estratégias
relacionadas à gestão ambiental (CHIUMMO, 2004), estimuladas pelos impactos
financeiros e de imagem negativos decorrentes de diversos desastres ambientais
envolvendo grandes companhias do setor químico e petroquímico. A partir deste
cenário, a sociedade passou a exigir das empresas posturas mais transparentes na
comunicação do desempenho ambiental, além da incorporação da responsabilidade
ambiental em suas estratégias de negócio (CHIUMMO, op. cit.). Emerge deste
contexto uma demanda das empresas por um sistema de gerenciamento ambiental
que possa ser aplicado na gestão e no controle das ações ambientais na busca por
padrões e procedimentos menos nocivos ao meio ambiente (MELO, 2006).
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Contudo, para que o gerenciamento ambiental no âmbito privado seja efetivo,
é preciso estabelecer indicadores ambientais adequados que possam prover
informações para se determinar a efetividade ou não das ações e estratégias
adotadas pelas empresas (CHIUMMO, 2004; DEMAJOROVIC, 2003). Apesar da
crescente utilização de ferramentas de gestão ambiental e sistemas de indicadores
para monitoramento e avaliação do desempenho ambiental, o debate sobre a
incorporação da preocupação ambiental no setor privado acabou se concentrando
na indústria, deixando o setor de comércio e serviços negligenciado neste processo
(DEMAJOROVIC; VILELA, 2006).
Segundo Davies e Konisky (2000), o atual sistema de proteção ambiental foi
estabelecido para regular e gerenciar os impactos ambientais das indústrias
relacionadas à produção de produtos – manufatura, mineração e agricultura – no
qual era apropriado se concentrar nos impactos ambientais de entrada (ex.:
materiais, uso de água etc.) e saída (ex.: emissões atmosféricas, resíduos etc.) de
processos produtivos específicos. Os autores complementam ainda que o setor de
serviços, apesar de negligenciado quanto ao desenvolvimento de ferramentas de
gestão adaptadas à sua realidade, possui um alcance ambiental diferenciado do
setor produtivo. No contexto da economia pós-industrial, o setor de comércio e
serviços passou a responder por grande parte da atividade econômica mundial.
Apenas nos Estados Unidos, o setor de serviços já respondia por 75% do PIB
(produto interno bruto) em 1997, respondendo por mais de 80% dos empregos do
país (GUILLE et al., apud CAHILL, S.; DAVIES, T., 2000). No Brasil, o setor de
comércio e serviços representava 65,8% do PIB nacional em 2006, respondendo por
60,7% do total das ocupações registradas no país (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).
O setor varejista supermercadista, foco desta pesquisa, é um exemplo do
setor de comércio e serviços com grande participação na economia, mas que
somente nos últimos anos passou a considerar a questão ambiental como um fator
importante de sucesso empresarial. Representando 5,2% do PIB brasileiro (HONDA,
2007), o setor varejista supermercadista ainda não conta com pesquisas
aprofundadas sobre seus aspectos e impactos ambientais diretos e indiretos e conta
com instrumentos pouco adaptados à sua realidade para a avaliação de seu
14
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desempenho ambiental. De maneira geral, os modelos atuais de avaliação do
desempenho ambiental empresarial focam na avaliação e na gestão de aspectos e
impactos ambientais diretos, ou seja, resultantes da sua operação ou de processos
produtivos (compra de insumos, processos produtivos e produção de resíduos).
Entretanto, segundo um estudo encomendado pelo Wal-Mart nos Estados Unidos1
os impactos ambientais diretos do setor varejista supermercadista representam de 5
a 10% do total de impactos da cadeia de suprimentos que sustenta sua operação.
Mesmo que esta estimativa possa ser controversa, por se tratar de um estudo
encomendado por uma empresa do próprio setor varejista supermercadista, ela
fornece indícios de que a responsabilidade do setor não se limita às atividades
diretas de varejo.
Outro ponto importante é que o setor varejista tem a particularidade de
interagir diretamente com o consumidor final, estando assim, mais suscetível às
pressões sociais em relação à questão ambiental. Segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Akatu (2008), 75% dos consumidores brasileiros sabem que possuem o
poder de influenciar grandes empresas a atuar de forma socialmente responsável 2 e
um em cada três consumidores busca informações sobre as ações voltadas à
responsabilidade socioambiental das empresas. Estando o consumidor brasileiro
cada vez mais preocupado com sua responsabilidade e ciente de seu poder de
influenciar o mercado na direção de uma postura mais responsável, o setor varejista
supermercadista terá que incorporar estas questões para se manter competitivo
frente às novas demandas do mercado. Além da necessidade de reagir às
necessidades e anseios do consumidor final, existem vantagens em melhorar a
forma como o setor se relaciona com o meio ambiente, tais como: melhoria da
imagem da empresa; abertura de novos nichos de mercado; redução de custos
operacionais em função da otimização do consumo de insumos (água, energia e
materiais); e a redução de custos de disposição final de resíduos sólidos.
(FEDERAÇÃO E CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2004).
1

Estimativa apresentada pela Blu Skye Sustainability Consulting que compara os impactos
ambientais da operação do Wal-Mart (lojas e logística) com os impactos do ciclo de vida dos produtos
comercializados pela companhia. O modelo que originou estas estimativas foi desenvolvido com base
em fatores de pegada ecológica de bens de consumo publicados pela Union of Concerned Scientists.
2
O termo responsabilidade social no contexto da pesquisa realizada pelo Instituto Akatu abrange a
responsabilidade ambiental e social das empresas.
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Além dessas vantagens, inerentes a qualquer empresa que incorpore
estratégias ambientais, o setor apresenta ainda a característica de ser o elo entre o
consumidor final e o setor produtivo. Este contato direto entre as lojas e o
consumidor permite que o setor identifique mais facilmente as necessidades e
desejos da sociedade e defina estratégias para atender e influenciar essas
demandas, tornando-se assim, um importante ator no direcionamento da cadeia
produtiva (TEREPINS, F. M.; PARENTE, J, 2008). Ademais, sendo o varejo
supermercadista o principal meio de distribuição de bens de consumo (MOTTA;
SILVA, 2006), o setor também pode influenciar os impactos ambientais de seus
clientes, uma vez que é responsável pela seleção de fornecedores e produtos que
serão comercializados em suas lojas. Reforçando esse conceito, Belonax (1999
apud DAVIES; KONISKY, 2000) afirma que grande parte dos planos de marketing e
vendas do setor de varejo alimentício estão voltados ao atendimento dos critérios e
ofertas definidas pelo setor varejista supermercadista. Sendo assim, mudanças
implementadas pelo setor varejista supermercadista nos seus critérios de seleção de
produtos e fornecedores podem influenciar as práticas adotadas pelo setor produtivo
e, conseqüentemente, seu desempenho ambiental.
Neste contexto, o potencial para influenciar o desempenho ambiental do setor
produtivo pelo varejo supermercadista não deve ser subestimado. Dados
apresentados pela Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS (ABRAS,
2008) revelam que no ano de 2007 o varejo supermercadista brasileiro possuía
33.725 lojas, sendo responsáveis por um faturamento nominal de R$ 124,6 bilhões,
ou seja, 91% do faturamento total do varejo de auto-serviço brasileiro. Apenas as
três maiores empresas do setor varejista supermercadista no Brasil (Companhia
Brasileira de Distribuição, Wal-Mart e Carrefour), responderam por 34,1% do
faturamento nominal do setor, ou R$ 43,2 bilhões (HONDA, 2007). Para explicar
essa influência na cadeia e no consumidor tomamos como exemplo uma grande
rede de supermercados que declare que comercializará apenas lâmpadas que
consumam menos energia, como as fluorescentes. Uma decisão como esta
sinalizará para que seus fornecedores considerem a fabricação de produtos que
consumam menos energia elétrica durante seu uso. Quanto à influência no
consumidor, uma decisão deste tipo, aliada a uma campanha de comunicação sobre
as vantagens do uso deste produto, pode estimular a reflexão desses consumidores
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quanto a oportunidades para a redução do consumo de energia em suas
residências. Assim, para que o setor varejista supermercadista possa reconhecer e
gerenciar de maneira apropriada os aspectos diretos e indiretos relacionados às
suas atividades é preciso uma abordagem que vá além de suas fronteiras
operacionais, incluindo também os aspectos ambientais relacionados às suas
relações com a cadeia produtiva e o consumidor final. O uso de um conjunto de
indicadores de desempenho ambiental, aliado a uma estratégia clara relacionada à
gestão de aspectos e impactos ambientais pelo setor varejista supermercadista,
pode ser um caminho para que o setor aprofunde sua atuação em relação ao meio
ambiente.
Todavia, o setor ainda não dispõe de um conjunto de indicadores de
desempenho ambiental adequado às características singulares do setor que o
permita avaliar, monitorar e comunicar os resultados de suas práticas, estratégias e
iniciativas.

1.1 Objetivos

Neste contexto, a pesquisa se propõe a levantar e analisar modelos de
avaliação de desempenho ambiental3 com base em indicadores ambientais4
adaptado a realidade ampliada do setor varejista supermercadista e propor um
conjunto de indicadores que possam fornecer informações para que este setor
possa quantificar, avaliar e monitorar seus aspectos e impactos ambientais. Dessa
forma, os objetivos da pesquisa foram divididos em geral e específicos:

3

Desempenho ambiental são os resultados da gestão de uma organização sobre seus aspectos
ambientais. Os aspectos ambientais são os elementos das atividades, produtos e serviços de uma
organização que podem interagir positiva ou negativamente com o meio ambiente (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004b). Sob esta ótica a medição do desempenho ambiental
é o processo que visa quantificar a eficiência e a eficácia de um negócio por meio de métricas ou
indicadores de desempenho ambiental (NEELY, 1998).
4

Os 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, 2000).
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a)

Objetivo geral
Levantar e analisar sistemas e modelos de indicadores para avaliação do

desempenho ambiental aplicáveis ao setor varejista supermercadista.

b)

Objetivos específicos
Apresentar os principais aspectos e impactos ambientais do setor varejista

supermercadista, tendo em vista que poucas informações relacionadas a esse tema
estão disponíveis.
Apresentar um breve histórico sobre o uso de indicadores ambientais para
avaliações territoriais de âmbitos global, regional e empresarial, que possam servir
como referência para a proposição de indicadores de desempenho ambiental pelo
setor.
Apresentar os indicadores e modelos utilizados globalmente, regionalmente e
no âmbito empresarial, considerando que as experiências desenvolvidas possam
contribuir para a construção de indicadores de desempenho ambiental aplicáveis ao
setor varejista supermercadista;
Identificar e apresentar os indicadores atualmente em uso por empresas do
setor varejista supermercadista brasileiro, uma vez que institui uma base de
comparação entre os indicadores propostos e os indicadores atualmente em uso
pelo varejo supermercadista;
Propor um conjunto de indicadores ambientais para o uso em empresas do
setor varejista supermercadista, uma vez que o setor varejista ainda não conta com
um conjunto de indicadores mais adaptados à realidade do setor.

18

19

1.2 Procedimentos metodológicos

O presente estudo visa levantar e analisar sistemas e modelos de indicadores
de desempenho ambiental aplicáveis ao setor varejista supermercadista objetivandose propor um conjunto de indicadores para avaliação do desempenho ambiental
adequada à realidade do setor. Assim, o método utilizado para esta pesquisa foi a
exploratória, com delineamento bibliográfico e documental. Segundo GIL (1991), a
pesquisa exploratória é adequada para proporcionar maior familiaridade com um
problema, ou seja, torná-lo mais explícito, utilizando-se de conhecimentos ou
comprovações teóricas a partir de investigações dentro de uma realidade específica
e de caráter qualitativo.
Esta pesquisa é composta por três etapas seqüenciais. A primeira etapa
constitui-se em uma revisão bibliográfica visando caracterizar o setor varejista
supermercadista com foco nas relações do setor com o meio ambiente, seus
aspectos e impactos ambientais, e um levantamento sobre o uso, modelos e
sistemas de indicadores ambientais voltadas às avaliações territoriais nos âmbitos
global, regional, nacional, municipal e empresarial. Para a seleção da bibliografia, foi
utilizado critério de abordagem temática, relevância do assunto, atualidade do
documento e abrangência, visando contextualizar o referencial teórico dentro dos
objetivos propostos no trabalho e atender as necessidades específicas da pesquisa.
Em relação aos modelos e sistemas de indicadores estudados, o levantamento
bibliográfico foi realizado por meio de pesquisa em websites e publicações diversas,
identificando-se 11 (onze) propostas elaboradas por instituições/entidades nacionais
e estrangeiras. Procurou-se conhecer em cada proposta, as suas características
quanto ao foco, concepção, usuário, abrangência (áreas de conhecimento), tipos de
indicadores, facilidade de aplicação e suficiência para a avaliação do desempenho
ambiental. A pesquisa permitiu a elaboração de um quadro síntese para facilitar a
visualização e análise de tais iniciativas e sua aplicabilidade.
A segunda etapa tratou das experiências no uso de indicadores de
desempenho ambiental pelo setor varejista supermercadista. A experiência
internacional será apresentada por meio de um estudo realizado pela empresa de
19

20

consultoria KPMG a pedido do Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural da Austrália que consolidou os indicadores de desempenho ambiental
publicados por 37 das 100 maiores empresas do setor varejista no mundo. As
experiências brasileiras foram divididas em duas seções, uma voltada a
apresentação do conjunto de indicadores de responsabilidade social para empresas
varejistas elaborado pelo Centro de Excelência no Varejo da Fundação Getúlio
Vargas em conjunto com o Instituto Ethos, e a segunda, voltada a consolidação dos
indicadores de desempenho ambiental publicados por empresas do setor varejista
supermercadista no Brasil.
Para a apresentação dos indicadores de desempenho ambiental utilizados
pelas empresas varejistas supermercadistas brasileiras, foram selecionadas três
empresas desse setor: Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart Brasil. Optou-se
pelo critério de participação do mercado e disponibilidade de informações para
seleção das empresas estudadas, uma vez que não foram encontradas referências
de outras companhias do setor varejista supermercadista brasileiro que publicassem
informações sobre suas práticas de gestão ambiental. A análise dos indicadores
utilizados por essas empresas teve como base o modelo de organização dos
indicadores apresentados pela Global Reporting Initiative (GRI). A escolha se
justifica uma vez que as três empresas analisadas utilizam o modelo GRI para a
elaboração de seus relatórios de sustentabilidade.
O Apêndice A mostra a estrutura utilizada para a identificação dos indicadores
de desempenho ambiental utilizados pelas empresas pesquisadas. Para o
preenchimento desse quadro, foram utilizados dados disponíveis nos relatórios de
sustentabilidade

das

três

empresas

varejistas

supermercadistas

brasileiras

selecionadas, buscando-se determinar a freqüência e o uso dos indicadores de
desempenho ambiental propostos pelo modelo GRI. Para a realização dessa análise
foram considerados os relatórios de sustentabilidade do Wal-Mart Brasil, Grupo
Carrefour e Grupo Pão de Açúcar, publicados nos respectivos websites oficiais.
Na terceira e última etapa foi realizada a proposição de um conjunto de
indicadores de desempenho ambiental para o setor varejista supermercadista com
base nos aspectos ambientais identificados na primeira etapa do presente trabalho.
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Os indicadores propostos foram organizados segundo a estrutura apresentada no
Apêndice A, onde foram inseridos os indicadores mais utilizados pelo setor varejista
supermercadista,

as

contribuições

de

outras

experiências

e

indicadores

desenvolvidos pela pesquisa. Os resultados dessas etapas foram posteriormente
tratados e organizados segundo a estrutura apresentada no presente trabalho.
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2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO
SETOR VAREJISTA SUPERMERCADISTA

A partir da visão ampliada do setor varejista supermercadista, onde se
considera os aspectos ligados à sua atividade fim e sua relação com a cadeia de
suprimentos e o consumidor final, surge uma variedade de potenciais impactos
ambientais do setor.
A operação de lojas, principal atividade do setor, demanda grande quantidade
de recursos como água, energia, produtos, gerando, por sua vez resíduos sólidos,
emissões atmosféricas e efluentes. Além das demandas diretas, sua relação com a
cadeia

de

suprimentos

também

gera

demandas

de

produção

agrícola,

processamento e produção de produtos e transportes, que indiretamente influenciam
o desempenho ambiental do setor. Soma-se a isso ainda a relação com o
consumidor final que se desloca até as lojas (consumindo combustíveis e gerando
emissões atmosféricas) e diariamente adquire grandes quantidades de produtos,
que, por sua vez se tornarão, em parte, resíduos e efluentes.

Apesar desses

fatores, ainda são poucas as referências que permitem dimensionar e quantificar os
aspectos e impactos ambientais do setor, sobretudo no âmbito brasileiro. Alguns
trabalhos foram desenvolvidos pelos Estados Unidos, União Européia e Austrália, e
permitem construir um quadro mais realista do potencial para geração de impactos
ambientais do setor varejista supermercadista.
Para a construção deste quadro serão apresentados dados econômicos e
operacionais do setor, um levantamento de seus aspectos e impactos ambientais e
uma caracterização da magnitude dos aspectos ambientais do setor.
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2.1 O varejo supermercadista brasileiro
O varejo é um segmento do mercado onde um grupo de consumidores com
necessidades similares é atendido por um grupo de varejistas, que usam um formato
de varejo

para satisfazer as necessidades desses clientes (Levy e Weitz apud

Mammini, 2006). O varejo é, portanto, um setor amplo que inclui a comercialização
de diversas categorias de produtos, tais como: alimentícios, materiais de construção,
decoração, eletrônicos, entre outros.
O presente trabalho pretende explorar a avaliação do desempenho ambiental
em uma parcela importante do setor varejista voltada especificamente à
comercialização de produtos alimentícios e de uso domiciliar geral. As duas
principais entidades que pesquisam o setor varejista no Brasil (ACNilsen e
Associação Brasileira de Supermercados – Abras) definem este segmento como
setor varejista supermercadista.
Para a Associação brasileira de supermercados e ACNilsen (MONTEIRO,
2007) o setor varejista supermercadista corresponde às lojas de produtos
alimentares e de uso geral caracterizada pela disposição de produtos em formato de
auto-serviço e pela existência de check-outs (caixas) na saída. A Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) faz ainda uma
diferenciação entre o setor supermercadista e o hipermercadista, distinguindo-os,
principalmente, pela dimensão de sua área de vendas e pelo número de check-outs
(caixas) na saída (SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008). Os supermercados são caracterizados por lojas
que possuem como principais seções de vendas, mercearia, bazar e perecíveis;
possuem entre 1.500 e 5.000 itens em exposição, possuem de 2 a 40 check-outs; e
mais de 300 m2 de área de vendas (MONTEIRO, 2007). Os Hipermercados
possuem como principais seções de vendas: mercearia, bazar, perecíveis, têxteis e
eletrodomésticos; possuem mais de 5.000 itens em exposição; mais de 40 checkouts e mais de 5.000 m2 de área de vendas (MONTEIRO, op. cit.). A Figura 1
apresenta de forma esquemática o modo como o varejo supermercadista é
organizado.
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Figura 1- Classificação de lojas do setor varejista
Fonte: Monteiro, 2007.

No presente trabalho, o setor supermercadista será considerado como sendo
aquele composto por lojas de vendas a varejo denominadas de supermercados e
hipermercados pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda (2008), caracterizadas pelo auto-serviço e pela existência de check-outs
(caixas).
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Apesar do varejo supermercadista ter surgido entre os anos de 1915 e 1916 nos
EUA (Connor e Schiek, 1997 apud SESSO FILHO, 2003), apenas em meados da
década de 1950 o comércio varejista supermercadista de auto-serviço chegou ao
Brasil. Sesso Filho (2003) sintetiza a introdução e expansão do setor varejista
supermercadista no Brasil até o final da década de 1990 dividindo-a em cinco fases
(Quadro 1).

Período
1953-1965: Introdução dos
supermercados no Brasil

Características
Necessidade de atender ao grande volume
comercializado;
Barreiras à entrada;
Diminuição das barreiras de entrada;
Abertura de lojas do formato hipermercados;

1965-1974: Rápida
expansão do setor
supermercadista

Simpatia do novo regime;
Concentração;
Consolidação da posição como principal equipamento
de comercialização do varejo;

1975-1985: Desaceleração
do crescimento

Introdução de lojas de sortimento limitado;
Aceleração dos processos de aquisições e fusões;
Aumento no número de lojas de sortimento limitado;

1986-1994: Adaptação à
crise econômica

Expansão das maiores empresas;
Diminuição do crescimento do setor;
Uso de novas tecnologias;
Modificação nas relações com fornecedores;

Após 1995: Modernização do
setor supermercadista

Novo processo de aquisições e fusões;
Lançamento rápido de novos produtos;
Maior conhecimento do consumidor;
Migração do poder de mercado da indústria para o
varejo;

Quadro 1 – Síntese da expansão do varejo supermercadista no Brasil
Fonte: Sesso Filho, 2003.
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Segundo Sesso Filho (2003), a primeira fase foi marcada pelo aumento da
demanda por alimentos gerada pelo crescimento econômico acelerado durante a
atuação dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitchek e a existência de
barreiras de entrada que limitavam o investimento na expansão do setor. Até a
entrada do

varejo de auto-serviço no Brasil, no início da década de 1950, o

comércio de alimentos

se dava principalmente por meio do varejo tradicional,

caracterizado pelo atendimento personalizado em empresas familiares. Com o
aumento da renda nacional e a concentração populacional no meio urbano, o
modelo de varejo tradicional não atendia mais as exigências das transformações da
comercialização, resultando no surgimento dos primeiros supermercados, como
alternativa para atender o volume crescente de comercialização e a demanda por
alimentos. Contudo, Sesso Filho (2004) aponta que apesar do crescimento da
demanda, a expansão do varejo supermercadista de auto-serviço no período foi
prejudicada por barreiras de entrada de capital e investimento, tais como: barreiras
legais, que geravam incertezas para investimentos; barreiras culturais, relacionadas
ao hábito de compras dos consumidores acostumados com o varejo tradicional; e
barreiras econômicas, relacionadas aos custos de implantação de sistemas de
abastecimento e logística e a sonegação de impostos.
Com o agravamento do problema de abastecimento urbano durante a década
de 1960 e o equacionamento das barreiras de entrada (como a regulação do
mercado e aparelhamento logístico), o varejo de auto-serviço inaugurou uma nova
fase de expansão, marcada pela mudança dos hábitos do consumidor, abertura de
novas lojas de supermercados e o crescimento econômico no das décadas de 1960
e 1970. Puxado pelas altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil
durante a época do chamado “milagre econômico”, o varejo de auto-serviço
encontrou um ambiente favorável ao crescimento, alcançando o número de 7.823
lojas, número oito vezes maior do que o apresentado na década de 1960
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 1993 apud SESSO FILHO,
2003).
No início da década de 1970, entretanto, o crescimento econômico
apresentado durante a década de 1960 recuou fortemente em virtude de
dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil pelo aumento dos preços do
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petróleo, que gerou forte redução do produto interno bruto, desvalorização da moeda
e aumento da inflação (BAER, 1996 apud SESSO FILHO, 2003). Essa conjuntura
econômica levou a um remodelamento do varejo de auto-serviço, que passou a
investir em um modelo de comercialização baseado em um sortimento limitado de
produtos, menos sofisticados e com preços mais baixos, visando atender a redução
da renda do consumidor. Apesar da diminuição do ritmo de crescimento da
economia, Cyrillo (1987 apud SESSO FILHO, 2003) destaca que o investimento
para a abertura de lojas de sortimento limitado, mais adaptadas à realidade do
consumidor e que favoreciam o acesso a populações anteriormente excluídas do
mercado de consumo, garantiu o aumento da receita total do setor.
A quarta fase de expansão do varejo de auto-serviço se deu a partir da
década de 1980, caracterizado pela adaptação à crise econômica iniciada na
década anterior. Entre a década de 1980 e início da década de 1990, a economia
brasileira passava por uma recessão, resultando em altas taxas de inflação e perda
do poder de compra da população. Durante o período, o varejo supermercadista de
auto-serviço prosseguiu com o investimento em lojas de sortimento limitado e
supermercados mais simples, reduzindo custos operacionais e pressionando
fornecedores por melhores preços. A conjuntura econômica no período, entretanto,
favoreceu o crescimento das grandes empresas do setor, que conseguiram se
proteger melhor da inflação que as empresas menores, adotando estratégias de
crescimento voltadas às lojas de sortimento limitado e fazendo uso do mercado
financeiro (SESSO FILHO, 2003).
A fase atual, caracterizada pela modernização do setor supermercadista, está
intrinsecamente ligada à estabilização econômica no Brasil iniciada pelo Plano Real
em 1994. As mudanças econômicas pós-plano real e a conjuntura política no
período permitiram a expansão de pequenas redes varejistas e a entrada de
grandes redes internacionais no país, provocando um aumento de participação do
setor. As redes internacionais passaram a investir fortemente no Brasil a partir de
1996 e o impacto econômico desse investimento pode ser observado pela rápida
expansão do setor (MONTEIRO, 2007). Entre os anos de 1996 e 2007, mais de 30
mil novos pontos de venda foram abertos, alcançando a marca de 74,6 mil lojas, um
aumento de 59% no número de lojas voltadas ao varejo supermercadista no país
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(SESSO FILHO, 2003; ABRAS 2007 e ABRAS 2008). O Gráfico 1 abaixo Sesso
Filho (2003) Ilustra o crescimento do número de lojas do setor.
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Gráfico 1 – Evolução do número de lojas do varejo supermercadista no Brasil –
1996-2007
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SESSO FILHO, 2003; ABRAS 2007 e ABRAS
2008

A exemplo do crescimento do número de lojas no setor varejista entre 1996 e
2007, o faturamento nominal também apresentou alta expressiva de 50% no
período, alcançando a marca de R$ 136,3 bilhões (Gráfico 2), representando 5,2%
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Gráfico 2 – Evolução do faturamento nominal do setor varejista
supermercadista brasileiro – 1996-2007
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SESSO FILHO, 2003; ABRAS 2007 e
ABRAS 2008
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A forte expansão do setor no período também levou a um aumento no número
de pessoas empregadas, que em 2007 atingiu mais de 868 mil trabalhadores, contra
665 mil em 1996 (Tabela 1).

Variáveis
/Ano
Número
de lojas
Faturamento
nominal (R$
bilhões)
Participação
sobre
Nº
de o PIB
Empregados
diretos (milhares)
Área de vendas
(em milhões m²)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

43.763

47.787

51.502

53.403

61.353

69.494

69.012

71.493

72.107

73.051

73.695

74.602

68,4

71

70,8

70

78,7

84,3

92,7

101,4

112,4

118,5

124,1

136,3

n/d

n/d

n/d

6,6

6,7

6,5

6,3

6,0

5,8

5,5

5,3

5,2

655,2

625

666,7

682,5

713,7

720,4

726,2

747,6

796,7

815,3

838

868

n/d

12,0

12,7

13,3

14,5

15,5

16,1

18,2

18,4

18,7

18,9

18,8

Tabela 1 – Faturamento, pontos de venda e empregos diretos do setor varejista
supermercadista brasileiro – 1996-2007
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de SESSO FILHO, 2003; ABRAS 2007 e
ABRAS 2008

A consolidação do mercado interno e o investimento das redes varejistas
internacionais destacadas por Monteiro (2007) e Sesso Filho (2003) resultaram na
concentração do mercado (REARDON, 2004 apud MONTEIRO, 2007), o que
aumentou o poder de compra dessas companhias (DOBSON; WATERSON, 1999
apud MONTEIRO, 2007 p.9; SESSO FILHO, 2003 p.31; WILDER, 2003 p.74;
CAVALCANTE, 2004 p.3). As dez maiores redes varejistas brasileiras responderam
por 50,9% do faturamento bruto do setor, acumulando juntas R$ 63,4 bilhões
(Tabela 2). Em 2000, o faturamento médio das dez maiores redes de varejo
supermercadistas mundiais representava 33% do mercado, sendo que nos Estados
Unidos o valor era de 41% (BLECHER, 2002 apud WIDER, 2003 p.74).
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Tabela 2 – Faturamento bruto dos 20 maiores varejistas supermercadistas
brasileiros – 2007
Posição
no
Ranking
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Empresa

Sede

Carrefour Comércio e Indústria LTDA
Grupo Pão de Açúcar
Wal-Mart Brasil Comercial LTDA
Gbarbosa Comercial LTDA
CIA Zaffari Comércio e Indústria
Total 5 maiores
DMA Distribuidora S/A
Irmãos Bretas, filhos e Cia LTDA
Prezunic Comercial LTDA
A Angeloni & Cia LTDA
Irmãos Muffato & CIA. LTDA.
Total 10 maiores
Coop - Cooperativa de consumo
Y. Yamada S/A
Líder Supermercados e magazine LTDA
Condor Super Center LTDA
Guga comércio de alimentos LTDA.
Sonda Supermercados Exp. E Imp. LTDA
Supermercado Zona Sul LTDA
Carvalho e Fernandes LTDA
Savagnago Supermercados LTDA
Supermercados Bahamas LTDA
Total 20 maiores

SP
SP
SP
SE
RS
MG
MG
RJ
SC
PR
SP
PA
PA
PR
MG
SP
RJ
PI
SP
MG

Faturamento
bruto em 2007
(R$)
19.257.330.564
18.762.182.378
15.002.403.199
1.898.588.860
1.607.315.657
56.527.820.658
1.540.995.004
1.537.473.000
1.476.337.984
1.187.062.859
1.148.000.323
63.417.689.828
1.102.971.667
1.100.703.394
998.899.877
924.863.722
860.000.000
832.297.190
767.065.454
632.496.446
600.099.945
502.362.001
71.739.449.524

Participação
sobre o setor
Auto-serviço
15,46%
15,06%
12,04%
1,52%
1,29%
45,37%
1,24%
1,23%
1,18%
0,95%
0,92%
50,90%
0,89%
0,88%
0,80%
0,74%
0,69%
0,67%
0,62%
0,51%
0,48%
0,40%
57,58%

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2008b.

Considerando ainda os dados de faturamento e desempenho das três
maiores redes de supermercados no Brasil, esta concentração torna-se ainda mais
importante. O Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar e o Wal-Mart Brasil registraram um
faturamento de cerca de R$ 53 bilhões e possuíam juntas 1.398 lojas em
funcionamento em 2007 (Tabela 3).
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Tabela 3 – Faturamento e desempenho dos três maiores supermercadistas
brasileiros - 2007
Empresa
Carrefour
Grupo Pão de
Açúcar
Wal-Mart
Brasil
Total

Faturamento
Bruto em 2007
(R$)

Área de
Vendas
(m²)

19.257.330.564

1.287.180

510

59.013

14.961

2.524

18.762.182.378

1.338.329

575

66.165

14.013

2.328

15.002.403.199

1.305.351

313

67.780

11.493

4.170

53.021.916.141

3.930.860

1.398

192.958

Nº de
Lojas

Nº de
Funcionários

Faturamento
por m²

M²
médio
por loja

-

-

Fonte: Adaptado pelo autor (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS,
2008b)

A expansão do setor também levou a outro fenômeno importante: o aumento
do poder de compra do varejo supermercadista. Segundo Chiara (2000 apud Wilder,
2003), no período de inflação o poder de negociação estava com os fornecedores,
mas a partir da estabilização da economia e do aumento da concentração do
mercado, este cenário se inverteu. O setor varejista supermercadista passou a
liderar as negociações com os fornecedores, chegando a exigir o pagamento de
taxas de manutenção de produtos nas prateleiras, o oferecimento de produtos
gratuitamente em inaugurações de lojas e a participação em promoções de
aniversário (redução das margens de lucro em datas especiais) (CHIARA, op. cit.).
Conforme apresentado na Figura 2, o setor produtivo possui três formas de se
relacionar com o consumidor final: venda direta; comércio varejista; fornecimento via
prestação de serviços. Segundo Motta e Silva (2006), o comércio varejista é o
principal meio de distribuição de bens de consumo. Sendo assim, o desempenho
econômico do setor produtivo/indústrias tem grande dependência na relação com o
varejo supermercadista.
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Consumidor
final

Produtores
agropecuários
In natura

Indústria
(processadores/
Manufatura)

Atacado

Varejo

Importação

Serviços de
Alimentação
(restaurantes, bares, etc)

Figura 2- Cadeia de suprimento: produção, distribuição e consumo de
produtos
Fonte: Monteiro, 2007, modificado pelo autor.

Assim, o aumento do poder de compra do varejo supermercadista também
pode ser entendido como o aumento do poder de influência sobre os fornecedores.
Este poder de influência gerou ganhos para o setor varejista tanto do ponto de vista
comercial (pressionando as indústrias por preços mais baixos, produtos exclusivos e
formas de pagamento especiais), quanto da definição dos tipos de produtos e
padrões de produção empregados.
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2.2 Aspectos e impactos
supermercadista

ambientais

do

setor

varejista

Tendo em vista o processo de consolidação e expansão do varejo
supermercadista de auto-serviço no Brasil, apresentado no capítulo anterior, o
potencial de influenciar seus fornecedores e clientes pode representar um papel
importante no desempenho ambiental da cadeia de valor (GELMAN, J. J.;
PARENTE, J, 2008). Mas porque o varejo supermercadista investiria energia e
recursos para influenciar o desempenho ambiental da cadeia de suprimentos?
Segundo Davies, Konysky (2000), Gelman e Parente (2008), o varejo
supermercadista é o principal elo entre o consumidor final e a cadeia produtiva. Com
o aumento da preocupação dos consumidores em relação à responsabilidade
socioambiental empresarial, constada por diversos organismos de pesquisa,
incluindo o Instituto Akatu e Instituto Ethos (INSTITUTO AKATU; INSTITUTO
ETHOS, 2008), o varejo passa a receber pressões diretas para incorporar esses
valores em suas operações e em suas relações com a cadeia produtiva. Terepins e
Parente (2008) destacam que também existem vantagens competitivas em se
incorporar critérios de desempenho ambiental nas empresas e em sua cadeia de
suprimentos, alavancando negócios em virtude da diferenciação da empresa em
relação ao restante do mercado.
Neste contexto é possível destacar algumas características que elevaram o
setor varejista supermercadista a uma posição de destaque no que tange a melhoria
do desempenho ambiental do setor produtivo como um todo (TEREPINS;
PARENTE, 2008):
Interação direta com o consumidor final, que cobra por melhores padrões de
desempenho ambiental;
Potencial para influenciar a cadeia produtiva em direção a melhores padrões
de desempenho ambiental por meio de seu poder de compra;
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Capilaridade geográfica, ou seja, potencial para atuar em um grande número
de localidades (cidades, estados e países);
Oportunidade de criar diferenciais competitivos em virtude de práticas mais
alinhadas aos anseios do consumidor.

Assim, a incorporação de critérios de desempenho ambiental pelo setor
varejista deve ser encarada de forma diferenciada da visão da responsabilidade
ambiental empresarial clássica, voltada aos impactos diretos da organização. O
setor varejista supermercadista deve considerar, além dos impactos ambientais
diretos de suas lojas, escritórios e centros de distribuição, os impactos ambientais
indiretos gerados em sua cadeia de suprimento e parte dos efeitos ao meio
ambiente gerados por meio dos produtos comercializados.
Dessa forma, a incorporação de critérios para a avaliação do desempenho
ambiental pelo setor varejista supermercadista pode ser uma importante ferramenta
para garantir maior competitividade econômica para as empresas do setor. Além
disso, o conhecimento dos aspectos e impactos ambientais do setor constitui um
importante instrumento para a tomada de decisão sobre como atender às
expectativas relacionadas à responsabilidade ambiental empresarial do consumidor
e como influenciar o desempenho ambiental da cadeia de suprimentos.
O primeiro passo para que se possa determinar um conjunto de indicadores
ambientais para a avaliação do desempenho ambiental de uma organização é a
determinação de seus aspectos e impactos ambientais. O método utilizado nesse
trabalho para identificação de aspectos e impactos ambientais do setor varejista
supermercadista foi o definido pela ISO 14.001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004a) e utilizado em toda a série de normas ISO 14.000,
como as normas ISO 14.031 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004b) e ISO 14.004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2005). Esta escolha se justifica uma vez que o modelo foi construído em
consenso por diversas partes interessadas e em virtude de sua aceitação mundial,
conforme indicado por Block (1999).
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Segundo a norma ISO 14.001, os aspectos e impactos ambientais de uma
organização devem passar por uma avaliação de significância que permita priorizar
a ação sobre os aspectos ambientais, evitando ou reduzindo os impactos a ele
relacionados. A avaliação de significância, segundo Block (1999) tem como objetivo
identificar a magnitude/relevância de um impacto ambiental relacionado a uma
atividade, produto ou serviço de uma organização. Sendo assim, uma vez que a
norma estabelece critérios para aplicação em organizações, a magnitude de seus
impactos ambientais pode variar dependendo da empresa analisada. A norma ISO
14.031, que estabelece diretrizes para a avaliação do desempenho ambiental, define
aspectos ambientais como sendo os elementos das atividades, produtos e serviços
de uma organização que podem interagir positiva ou negativamente com o meio
ambiente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004b). Em
outras palavras, um aspecto pode ser um equipamento, uma atividade executada
por ele ou por alguém que produzam (ou possam produzir) algum efeito, positivo ou
negativo, sobre o meio ambiente.
Embora não exista uma abordagem única e definitiva para a determinação de
aspectos ambientais, a norma ISO 14.001 sugere que o levantamento considere aos
aspectos ambientais que a empresa possa controlar (relacionados diretamente com
suas atividades, produtos e serviços) e aqueles que ela pode influenciar (resultantes
das atividades e processos de seus fornecedores e do uso e fim de vida de seus
produtos) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a).
A norma ISO 14.001 (op. cit.), Block (1999) divide os aspectos ambientais em
três tipologias diferentes:
Aspectos relacionados às operações da companhia
Aspectos relacionados aos serviços oferecidos ou utilizados pela companhia
Aspectos relacionados aos produtos que a companhia produz
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O Quadro 2 abaixo apresenta uma lista com as principais categorias de
aspectos ambientais divididos entre as três tipologias apresentadas por Block
(1999).

Aspectos operacionais
Energia
Gás natural
Eletricidade
Combustíveis fósseis
Materiais
Material virgem
Material processado
Material reciclado
Material reutilizado
Recursos naturais
Água
Uso do solo
Produtos Químicos
Embalagens
Papel
Papelão
Plástico
Alumínio
Aço
Madeira
Equipamentos
Operação
Manutenção
Escritórios
Papel
Cartuchos de impressora

Aspectos de serviço
Limpeza
Detergentes
Aerossóis
Água
Papel
Estopa
Jardinagem
Fertilizantes
Herbicidas
Equipamentos elétricos
Manutenção
Solventes
Óleo
Graxa
Transporte e entrega
Combustíveis
Óleo
Graxas
Fluídos (refrigerantes)
Alimentos
Utensílios plásticos
Embalagens
Garrafas
Latas

Aspectos de produtos
Fonte de energia
Bateria
Eletricidade
Combustíveis fósseis
Solar
Embalagem
Papel
Papelão
Plástico
Alumínio
Aço
Madeira
Transporte e entrega
Combustíveis
Óleo
Graxa
Fluídos (refrigerantes)
Comunicação visual
Papel
Tintas
Uso e descarte

Quadro 2 – Principais categorias de aspectos ambientais
Fonte: elaborado pelo autor com base em BLOCK, 1999; ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a.

A determinação dos impactos ambientais de uma organização está
diretamente relacionada aos seus aspectos ambientais. Segundo Block (1999), cada
aspecto ambiental resultante das atividades de uma organização pode gerar um
impacto ambiental (positivo, negativo, significativo ou não). Assim, o conceito de
impacto ambiental é definido como “toda e qualquer modificação no meio ambiente,
benéfica ou adversa, que resulte, no todo ou em parte, das atividades produtos e
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serviços de uma organização” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004a).
Desta forma, os impactos ambientais podem ser entendidos como os efeitos
de uma organização no meio ambiente resultante de suas atividades, produtos e
serviços. Como no caso dos aspectos, os impactos ambientais podem ser
categorizados em termos de processos, produtos e serviços. A ISO 14.001 (2004a)
sugere que a identificação dos impactos ambientais de uma organização deve
abordar tanto os impactos potenciais (que podem ocorrer em situações não
controladas) quanto os impactos reais (inerentes aos processos, produtos e serviços
da organização).
Vale ressaltar que mesmo que o modelo apresentado já indique a
possibilidade das empresas identificarem os aspectos ambientais decorrentes de
seus fornecedores e do uso e fim de vida de seus produtos, na prática, este tipo de
avaliação ainda é bastante incipiente. Block (1999) afirma que os aspectos e
impactos relacionados às operações da companhia são aqueles que geralmente
recebem maior ênfase, uma vez que estes aspectos estão geralmente ligados
diretamente à atividade principal da empresa. Por serem menos tangíveis e pouco
controláveis pelas organizações, os aspectos ligados à cadeia de suprimentos e a
produtos são geralmente negligenciados. Esta visão corrobora com os resultados de
uma pesquisa realizada por Melo (2006) com 39 empresas certificadas segundo a
norma ISO 14.001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004a)
que concluiu que nenhuma das empresas pesquisadas destacou os aspectos
ambientais relacionados às suas cadeias de suprimentos e do uso e fim de vida de
seus produtos como relevantes. Neste contexto, para a definição dos aspectos e
impactos ambientais do setor varejista supermercadista foi utilizada uma abordagem
adaptada do modelo da norma ISO 14.0001 (2004a) apresentada por Davies e
Konisky (1999). Nessa abordagem, os aspectos e impactos foram divididos em
diretos (relacionados à operação da empresa) e indiretos. Os indiretos foram ainda
subdivididos em aspectos da cadeia produtiva (upstream) e aspectos relacionados
ao consumidor final (downstream), relacionados aos produtos e influência no
consumidor (Figura 3).
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Aspectos Diretos

Aspectos da Cadeia Produtiva

(downstream)

(upstream)

Produção

Manufatura/
processamento

Aspectos no
consumidor final

Vendas no
Atacado/
Distribuição

Varejo
alimentício

Consumidor

Figura 3 – Modelo conceitual para a avaliação de impactos ambientais do varejo
alimentício e de serviços de alimentação
Fonte: DAVIES, T.; KONYSKY, D. M., 2000.

Seguindo essa abordagem, o Quadro 3 apresenta os principais aspectos
ambientais do setor varejista supermercadista. Para a determinação dos aspectos
ambientais diretos relacionados ao varejo supermercadista, foram consideradas as
principais interações ambientais do setor em relação à necessidade de insumos e à
emissão de resíduos e efluentes. A mesma abordagem foi utilizada para a
apresentação dos aspectos ambientais indiretos “upstream”. Em relação aos
aspectos ambientais indiretos “downstream”, foi dado ênfase aos aspectos
ambientais

que

caracterizam

as

potenciais

influências

do

setor

varejista

supermercadista sobre esse grupo. Essa abordagem se justifica uma vez que o
setor varejista supermercadista pode influenciar e orientar os consumidores quanto
aos seus aspectos ambientais, mas não possui controle operacional ou contratual
sobre estes.
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Tipologia

Diretos

Indiretos
(upstream)

Indiretos
(downstream)

Aspecto
Combustíveis fósseis – transporte de mercadorias e funcionários
Consumo de Água
Consumo de energia elétrica
Consumo de Gás natural para coquição
Consumo de gases destruidores da camada de ozônio – gases refrigerantes
Consumo de materiais
Emissão de gases de efeito estufa – operação de equipamentos e veículos
Geração de resíduos sólidos – descarte de embalagens
Geração de resíduos sólidos – descarte produtos avariados
Geração de resíduos sólidos – uso de papel nos escritórios
Geração de resíduos sólidos perigosos – manutenção de equipamentos e
instalações
Uso do solo – impermeabilização do solo
Emissão de gases de efeito estufa – transporte de mercadorias e insumos
Consumo de energia elétrica – produção, processamento e transporte de
produtos
Geração de resíduos sólidos – Embalagens
Geração de resíduos sólidos – Perda de produtos por transporte e
acondicionamento inadequados
Uso de agroquímicos (defensivos agrícolas, pesticidas e herbicidas)
Geração de efluentes líquidos – fertilizantes, defensivos agrícolas, herbicidas
(agricultura)
Geração de efluentes líquidos – produção produtos
Emissão de gases de efeito estufa – agricultura
Emissões atmosféricas – produção industrial
Venda de produtos orgânicos
Venda de produtos florestais certificados
Treinamento e conscientização de clientes para o consumo consciente
Coleta de resíduos recicláveis de clientes
Venda de produtos que reduzem o consumo de água
Venda de produtos que reduzem o consumo de energia
Redução das embalagens secundárias
Geração de resíduos sólidos - alimentos
Geração de resíduos sólidos - Embalagens
Geração de efluentes líquidos
Emissão de gases de efeito estufa - deslocamento até o ponto de venda

Quadro 3 – Aspectos ambientais do setor varejista supermercadista
Fontes: Elaborado pelo autor com base em CONFEDERATION OF THE FOOD AND
DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2008; DAVIES; KONYSKY,
2000; HELLER, M. C.; KEOLEIAN, G. A, 2000; ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
SUPERMERCADOS, 200-; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV; INSTITUTO
ETHOS, 2005.
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Analisando os aspectos ambientais apresentados no Quadro 3, é possível
identificar a existência aspectos que ocorrem por toda a cadeia de valor e outros que
ocorrem

apenas

pontualmente.

Tomando

como

exemplo

o

consumo

de

combustíveis fósseis, potenciais fontes de emissão de gases de efeito estufa, esse
aspecto acontece tanto no setor produtivo, por meio do transporte de mercadorias
até os varejistas, quanto pelos próprios varejistas (transporte de mercadorias e
pessoas) e pelos consumidores (deslocamento em veículos automotores até os
pontos de venda, preparação de alimentos, entre outros). Outros aspectos incidem
apenas em uma parte da cadeia de valor.
Contudo, mesmo ocorrendo por toda a cadeia ou apenas em parte, esses
aspectos podem resultar em impactos ambientais significativos. Sendo assim, a
partir da determinação dos aspectos ambientais apresentados, alguns impactos
ambientais puderam ser identificados. Muitos dos impactos ambientais se repetem
de acordo com o aspecto ambiental analisado, assim, para facilitar a leitura e análise
dos impactos ambientais, estes foram organizados enfatizando sua relação com os
aspectos ambientais apresentados anteriormente (Quadro 4).
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(continua)
Impacto Ambiental

Aspecto ambiental associado

Negativos
Redução da disponibilidade
dos recursos hídricos

Consumo de Água - limpeza e preparação de alimentos
Consumo de água - produção e preparação de produtos e
alimentos
Consumo de Água - limpeza e preparação de alimentos

Redução da qualidade dos
recursos hídricos

Geração de efluentes líquidos
Geração de efluentes líquidos - fertilizantes, defensivos
agrícolas, herbicidas (agricultura)
Geração de resíduos sólidos - descarte de embalagens
Geração de resíduos sólidos - descarte produtos avariados /

Redução da vida útil de aterros vencidos
sanitários
Geração de resíduos sólidos - uso de papel nos escritórios
Geração de resíduos sólidos perigosos - manutenção de
equipamentos e instalações
Geração de resíduos sólidos - embalagens para transporte
Geração de resíduos sólidos - perda de produtos por

Redução da vida útil de aterros transporte e acondicionamento inadequados
sanitários

Geração de resíduos sólidos - alimentos não consumidos /
perdidos
Geração de resíduos sólidos - Embalagens
Geração de resíduos sólidos - descarte de embalagens
Geração de resíduos sólidos - descarte produtos avariados /
vencidos
Geração de resíduos sólidos - uso de papel nos escritórios

Contaminação do solo

Geração de resíduos sólidos perigosos - manutenção de
equipamentos e instalações
Geração de resíduos sólidos - embalagens para transporte
Geração de resíduos sólidos - perda de produtos por
transporte e acondicionamento inadequados
Geração de resíduos sólidos - alimentos não consumidos /
perdidos

Quadro 4 – Principais impactos ambientais do setor varejista supermercadista
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(continuação)
Impacto Ambiental

Aspecto ambiental associado

Negativos
Geração de resíduos sólidos – Embalagens
Consumo de Água - limpeza e preparação de alimentos

Contaminação do solo

Geração de efluentes líquidos
Geração de efluentes líquidos - fertilizantes, defensivos
agrícolas, herbicidas (agricultura)

Contaminação de águas subGeração de efluentes líquidos - fertilizantes, defensivos
agrícolas, herbicidas (agricultura)
superficiais
Redução da permeabilidade do
Uso do solo - impermeabilização do solo
solo
Combustíveis fósseis – transporte de mercadorias e pessoas

Emissão de poluentes
atmosféricos

Contribuição para o
aquecimento global

Contribuição para o
aquecimento global

Consumo de Gás natural para coquição
Consumo de gases destruidores da camada de ozônio gases refrigerantes
Emissão de gases de efeito estufa - transporte de
mercadorias e insumos
Emissão de gases de efeito estufa - agricultura
Emissões atmosféricas - produção industrial
Emissão de gases de efeito estufa - deslocamento até o
ponto de venda
Consumo de combustíveis fósseis - transporte de
mercadorias e pessoas
Consumo de Gás natural para coquição
Consumo de gases destruidores da camada de ozônio gases refrigerantes
Emissão de gases de efeito estufa - transporte de
mercadorias e insumos
Emissão de gases de efeito estufa - agricultura
Emissão de gases de efeito estufa - deslocamento até o
ponto de venda

Contribuição para a destruição
da camada de ozônio

Consumo de gases destruidores da camada de ozônio gases refrigerantes

Eutrofização de corpos
hídricos
Positivos

Geração de efluentes líquidos - fertilizantes, defensivos
agrícolas, herbicidas (agricultura)

Aumento da vida útil dos
aterros sanitários

Treinamento e conscientização de clientes para o consumo
consciente
Redução das embalagens secundárias
Coleta de resíduos recicláveis de clientes
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(conclui)
Impacto Ambiental
Positivos
Redução da demanda por
energia elétrica
Redução da demanda por
água
Contribuição para a redução
da poluição do solo e corpos
hídricos
Redução do desmatamento
ilegal

Aspecto ambiental associado

Venda de produtos que reduzem o consumo de energia
Venda de produtos que reduzem o consumo de água

Venda de produtos orgânicos

Venda de produtos madeireiros certificados

Quadro 4 – Principais impactos ambientais do setor varejista supermercadista
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Block (1999).

A partir dos impactos ambientais apresentados no Quadro 4 é possível
identificar que o consumo de água, energia, a produção de resíduos sólidos e
efluentes e a emissão de gases de efeito estufa são impactos comuns a todos os
elos da cadeia de valor. Neste contexto, cada um dos elos da cadeia contribui para a
geração de impactos ambientais de maneira diferente, tanto em escala, quanto em
freqüência. Mas qual a magnitude e as contribuições de cada elo da cadeia?
Para responder a essa pergunta, serão apresentados os principais impactos
ambientais identificados, buscando-se construir, para cada um dos elos da cadeia,
um quadro mais realista sobre a forma com que o setor se relaciona com o meio
ambiente.
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2.3 Aspectos e impactos ambientais diretos do setor varejista
supermercadista

Os impactos ambientais diretos decorrentes das atividades do comércio
varejista não são exclusividade do setor. Questões como a geração de resíduos e o
consumo de energia podem variar de acordo com sua natureza específica, mas os
impactos em si não são muito diferentes dos impactos que ocorrem em outros
setores. Contudo, não foram encontradas referências específicas relacionadas à
dimensão desses impactos no setor varejista supermercadista no Brasil. Dessa
forma, serão apresentados nos próximos itens informações sobre os principais
aspectos e impactos ambientais diretos desse setor, com ênfase no consumo de
energia elétrica, emissão de gases de efeito estufa, consumo de água e geração de
resíduos sólidos.

2.3.1 Consumo de energia

Nos Estados Unidos, o consumo de energia elétrica pelo setor de serviços
alimentícios e varejo alimentício responde por menos de 1% da energia doméstica
consumida (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 1999; DOE/EIA, 1998
in DAVIES; KRONISKY, 2000). Em 2003, o consumo de energia do setor foi de 61
TWh5, respondendo por 6,3% do consumo total de edifícios comerciais (UNITED
STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 2003). O uso de energia por metro quadrado
também é uma importante referência para o setor. Nos Estados Unidos, o consumo
de energia elétrica anual em 2003 foi de 4,5 kWh/m² contra uma média de 1,3
kWh/m² de todos os edifícios comerciais (UNITED STATES DEPARTMENT OF
ENERGY, op. cit.).

5

A título de referência, em 2003 foram produzidos no Brasil 364 TWh de energia elétrica
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008). O consumo no setor de varejo alimentício nos EUA
correspondeu a 17% da produção brasileira de energia elétrica no mesmo ano.
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No Brasil, entretanto, a participação do setor varejista no consumo de energia
representa uma parcela importante do consumo total de energia do país. Dados
publicados pelo Ministério de Minas e Energia no “Balanço Energético Nacional 2007” (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008) apontam um consumo total de
energia elétrica no país foi de 412.000 GWh em 2007. Do total de energia elétrica
consumida no país, o Setor Comercial respondeu por 14,2% desse consumo (58.535
GWh), contra 46,7% do Setor Industrial (192.616 GWh) e 22,1% do residencial
(90.881 GWh) (Figura 4).

TRANSPORTES
FERROVIÁRIO
0,4%
INDUSTRIAL
46,7%

AGROPECUÁRIO
4,3%

PÚBLICO
8,2%

COMERCIAL
14,2%

RESIDENCIAL
22,1%

SETOR
ENERGÉTICO
4,2%

Figura 4 – Participação dos setores da economia no consumo de energia
elétrica no Brasil – 2007
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Balanço Energético Nacional – 2007
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008)

Infelizmente, não existem dados brasileiros que permitam desagregar o
consumo do varejo supermercadista do consumo total do setor de comércio no
Brasil. Contudo, dados publicados pelo Carrefour e o Wal-Mart em seus relatórios de
responsabilidade social demonstram a importância do comércio varejista em relação
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ao consumo de energia no país. O consumo de energia elétrica do Carrefour no
Brasil em 2007 foi de 848,5 GWh (CARREFOUR, 2008), enquanto o Wal-Mart Brasil
registrou um consumo de 716,7 GWh (WAL-MART BRASIL, 2008). Somados, o
consumo de energia elétrica dessas duas empresas representou 0,38% de toda a
energia consumida no Brasil em 2007, o mesmo montante utilizado pelo setor de
transportes ferroviários no país. Comparando o consumo dessas empresas com o
consumo total do setor de comércio, o dado se torna ainda mais representativo.
Juntas, as duas empresas responderam por 2,7% de toda a energia consumida pelo
setor de comércio no país em 2007.
A intensidade energética também é um importante fator para caracterizar o
consumo de energia no setor e varia de acordo com a área de vendas ou formato da
loja de varejo. Dados apresentados no Relatório de Sustentabilidade do Carrefour
Group, que possui 14.991 lojas em todo o mundo (incluindo as instaladas no Brasil)
demonstram que o consumo de energia por área de vendas pode variar de 659
kWh/m² por ano nos hipermercados, até 821 kWh/m² por ano no formato de
supermercados (CARREFOUR GROUP, 2008). O relatório apresenta ainda o
consumo comparativo de energia elétrica por metro quadrado nos diferentes países
em que atua, onde a variação do consumo está entre 487 kWh/m² e 1086 kWh/m²
(Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Consumo de energia elétrica por m² de área de vendas das
operações de varejo supermercadista do Carrefour – 2006
Fonte: CARREFOUR GROUP, 2008.
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No Brasil, as operações do Carrefour e do Wal-Mart em 2007 registraram o
consumo de 659 kWh/m² e 701 kWh/m² de área de venda por ano respectivamente
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2008b; CARREFOUR
GROUP, 2008; WAL-MART BRASIL, 2008). Apesar de ser muito difícil generalizar
as informações de uma amostra pequena de empresas para todo o setor, se for
considerada a média de 687,5 kWh/m² das duas empresas brasileiras e a área de
vendas total do setor registrada em 2006 de 18,9 milhões de metros quadrados
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2008), o consumo de
energia elétrica estimado para o setor no Brasil estaria em torno de 13.000 GWh , ou
seja, 3,1%6 do consumo anual total de energia elétrica do Brasil.
Em relação aos tipos de uso da energia elétrica consumida no setor varejista,
dados levantados nos Estados Unidos apontam que a refrigeração/calefação é o
principal uso de energia no setor, respondendo por mais de 50% do consumo total
registrado (DAVIES; KRONISKY, 2000) (Tabela 4).

Tabela 4 – Maiores consumidores de energia por uso final do setor de varejo
alimentício dos Estados Unidos – 1995

Uso final
Refrigeração
Iluminação
Calefação
Resfriamento
Aquecimento de água
Preparação de alimentos
Ventilação
Equipamentos de escritório
Outros
Total

%
51,8
16,1
13,1
6,6
4,4
2,9
2,2
0,7
3,6
101,4*

*Diferença em função de arredondamentos

Fonte: DAVIES; KRONISKY, 2000

6

Comparativo elaborado com base no consumo registrado de 412.130 GWh de energia elétrica no
Brasil em 2007 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007).
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A principal diferença entre o uso final de energia nas lojas dos Estados Unidos e no
Brasil é a calefação (aquecimento de ambientes internos), que responde por mais de
13% da energia consumida (UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 2003).
Ainda assim, a refrigeração, que se refere à energia consumida para a preservação
de produtos perecíveis e congelados, ainda é o principal uso final de energia no
setor.
Apesar de não existirem dados mais específicos sobre o perfil do consumo de
energia elétrica pelo varejo supermercadista, algumas empresas já investem na
melhoria da eficiência energética das suas instalações, tais como melhores
tecnologias para iluminação, novos equipamentos de refrigeração e até no design
das

edificações.

Mesmo

assim,

o

uso

intensivo

de

energia

nesses

empreendimentos. Aproximadamente três vezes e meia o consumo médio dos
edifícios comerciais nos Estados Unidos (UNITED STATES DEPARTMENT OF
ENERGY, 2003), demonstra que ainda há espaço para a redução do consumo e
melhoria da eficiência energética, reduzindo assim os impactos ambientais do setor.

2.3.2 Emissão de Gases de efeito estufa e substâncias degradadoras da
camada de ozônio

O consumo de energia elétrica também está ligado à emissão de Gases de
Efeito Estufa (gás carbônico, gás metano e outros). Em um estudo produzido na
Inglaterra pela Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union
– CIAA (2007), as emissões de gases de efeito estufa geradas a partir das
operações do varejo representaram 1,4% do total das emissões do país e 8% das
emissões da cadeia de produtos alimentícios (Gráfico 4). O principal emissor de
gases de efeito estufa é a agricultura com 49% das emissões, seguida pela
alimentação domiciliar com 15% e pelo processamento de alimentos com 11%.
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Gráfico 4 - Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Cadeia de Alimentos da
Inglaterra – 2004
Fonte: CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE
EUROPEAN UNION (2007), adaptado pelo autor.

Existem apenas experiências pontuais relacionadas à contabilização das
emissões de gases de efeito estufa no setor supermercadista. O Grupo Wal-Mart,
responsável pela companhia em todos os países onde opera, registrou emissões de
20,3 milhões de toneladas de CO2e7 em 2006 (Tabela 5). Mais de 5,8 milhões de
toneladas de CO2e relacionadas às emissões diretas (queima de combustíveis
fósseis em geradores, fornos, transporte de funcionários e frota própria de
automóveis, consumo de gases refrigerantes). O restante, 14,5 milhões de toneladas
de CO2e, foram de emissões indiretas (compra de energia elétrica e centros de
distribuição internacionais) (WAL-MART INCORPORATION, 2008).

7

CO2e é uma unidade de medida universal usada para indicar o potencial de aquecimento global de
cada tipo de gás de efeito estufa (além do CO2, HCFC’s, entre outros).
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Tabela 5 – Emissões de Gases de Efeito Estufa do Wal-Mart Inc. – 2006
Tipo de fonte de emissão
Total
Direta
Gases refrigerantes
Combustão (fonte fixa)
Caminhões
Carros
Aviões
Indireta
Compra de energia elétrica
Emissões de centros de distribuição internacionais

Toneladas
de CO2e
20.388.574
5.801.302
2.952.853
1.353.517
1.428.042
37.150
29.740
14.761.119
173.847
14.587.272

Fonte: WAL-MART INCORPORATION, 2008. Adaptado pelo autor.

Em 2007, as operações do Wal-Mart no Brasil registraram emissões de 468
mil toneladas de CO2e (Figura 5), sendo o principal contribuinte para essas
emissões, a compra de energia elétrica com 64,3% das emissões(WAL-MART
BRASIL, 2008).

Geradores - 2,7%
Outros - 3,0%
Fornos - 3,5%
Resíduos orgânicos
- 11,4%
Transporte de
mercadorias 15,1%

Energia elétrica 64,3%

Figura 5 - Participação das principais fontes de gases de efeito estufa da
operação do Wal-Mart no Brasil – 2007
Fonte: WAL-MART BRASIL, 2008.
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Outro exemplo foi a Tesco, terceira maior empresa mundial do ramo de varejo
supermercadista, apresentou em seu relatório de sustentabilidade referente ao ano
de 2007 emissões de 4,47 milhões de CO2e em suas 3.728 lojas (TESCO, 2008).
As principais emissões da companhia foram a compra de energia elétrica, queima de
óleo diesel e outros óleos e, por fim, consumo de gases refrigerantes (Figura 6).

Viagens à
negócio, 7%
Gas natural e
GLP,' 7%

Óleo diesel e
outros óleos, 12%

Energia elétrica,
60%

Gases
refrigerantes, 19%

Figura 6 – Distribuição das emissões de gases de efeito estufa das operações
da Tesco – 2007
Fonte: TESCO, 2008.

O consumo de energia elétrica é apenas parte de um conjunto maior de
atividades também geram esses tipos de gases. Existem ainda os gases gerados
por meio da queima de combustíveis fósseis (transporte, aquecimento e refrigeração
de ambientes e preparação de alimentos) e as emissões relacionadas ao consumo
de gases refrigerantes (Hidrofluorcabonos ou HFC’s). Neste contexto, o uso de
gases refrigerantes pelo setor supermercadista é um importante contribuinte para a
geração de impactos ambientais. Os HFC’s, tipo mais comum de gás refrigerante,
são utilizados em sistemas de aquecimento e resfriamento incluindo freezers,
chillers, ar condicionados e câmaras frigoríficas. O uso desses tipos de
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equipamentos não é exclusividade do setor varejista supermercadista, contudo,
segundo Davies e Konisky (2000), é o maior usuário comercial de refrigeração,
respondendo por 39% do mercado.
Com diferentes graus de aprofundamento, todas as grades companhias do
setor varejista supermercadista no mundo já estão desenvolvendo trabalhos para
reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. As cinco maiores companhias
varejistas (Wal-Mart Stores Inc., Carrefour Group, The Home Depot Inc., Metro AG e
Tesco PLC) já definiram metas e estratégias para redução de suas emissões de
gases de efeito estufa. Contudo, ainda existe um distanciamento dos grupos
varejistas menores com relação às estas atividades. A título de exemplo, de todas as
empresas do setor varejista supermercadista brasileiro, apenas uma delas (WalMart) possui inventários publicados das suas emissões de gases de efeito estufa.

2.3.3 Consumo de água

Com relação ao consumo de água, existem dois aspectos importantes a
serem considerados: o consumo do recurso natural e a geração de efluentes. O
principal impacto do consumo de água pelo setor é na disponibilidade hídrica
regional. A grande capilaridade e presença do setor podem gerar impactos
importantes na disponibilidade local de água. Segundo dados da Building Owners
and Managers Association (2007), o consumo médio de água em um edifício
comercial de alto padrão é de 6.450 litros por metro quadrado. A média das mais de
14 mil lojas do Carrefour Group ficou em 1.900 litros/m² por ano, variando de 200 a
5.300 litros por metro quadrado por ano, dependendo da dimensão e layout da loja
(CARREFOUR GROUP, 2008). Na operação brasileira do grupo Carrefour, o
consumo médio anual em 2004 foi de 3.450 litros/m² (CARREFOUR, 2005). Já no
Wal-Mart Brasil, o consumo registrado foi de 1.859 litros/m² por ano em 2007,
bastante próximo à média mundial das operações do Carrefour Group.
No Brasil, a Agência Nacional de Águas (ANA) estima que o consumo anual
de água seja na ordem de 27 bilhões de metros cúbicos por ano (AGÊNCIA
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NACIONAL DE ÁGUAS, 2009). Desse total, estima-se que 69% sejam consumidos
para fins de irrigação na produção agrícola, 12% para dessedentarão de animais,
10% para consumo urbano e apenas 2% para consumo rural (Tabela 6).

Tabela 6 – Consumo estimado de água no Brasil em 2006
Participação (%)

Consumo anual
(m³)

Total
100%
27.152.496.000
Irrigação
69%
18.735.222.240
Animal
12%
3.258.299.520
Urbano
10%
2.715.249.600
Industrial
7%
1.900.674.720
Rural
2%
543.049.920
Fonte: Elaborado pelo autor com base em AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS, 2009

Conforme apresentado na Tabela 6, o consumo urbano de água no Brasil
representa 10% do consumo total, ou seja, cerca de 2,7 bilhões de metros cúbicos
por ano. Utilizando como referência a média do consumo de água do Carrefour
Group de 1.900 litros/m² por ano, que possui uma amostra mais representativa que
as operações de sua subsidiária no Brasil, o consumo estimado do setor varejista
supermercadista no Brasil poderia alcançar 35,9 milhões de metros cúbicos de água
por ano, o que representaria 0,1% do consumo nacional ou 1,3% do consumo
urbano no país.
Além do impacto na disponibilidade hídrica, a água consumida se transforma
em efluentes que podem gerar impactos ambientais se despejados de forma
incorreta no meio ambiente, além de possuir o potencial de sobrecarregar os
sistemas de tratamento de esgotos urbanos. Neste sentido, poucos países contam
com regulamentações específicas relacionadas ao tratamento dos efluentes líquidos
gerados pelo setor varejista supermercadista. Mesmo nos Estados Unidos, onde já
existem regulamentações relacionadas às emissões de efluentes líquidos para o
setor de serviços alimentícios, a obrigatoriedade de tratamento dos efluentes pelo
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setor varejista supermercadista ainda não é comum (MASON, 1996 apud DAVIES;
KRONISKY, 2000).

2.3.4 Geração de resíduos sólidos

A geração de resíduos sólidos também é um aspecto importante relacionado
à operação varejista supermercadista (DAVIES; KRONISKY, 2000). Diversos
estudos foram realizados para a caracterização da geração de resíduos sólidos das
operações de varejos supermercadista, principalmente nos Estados Unidos. Na
cidade de Santa Bárbara nos Estados Unidos, estimou-se que a produção de
resíduos sólidos nos supermercados e hipermercados era de 0,15 Kg/m² por dia
(SANTA BARBARA COUNTY PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 1997). Um estudo
semelhante foi conduzido pelo Estado da Califórnia nos Estados Unidos. Segundo
esse estudo, a produção de resíduos pelo setor varejista californiano era de
7,4kg/empregado

por

dia

(CALIFORNIA

ENVIRONMENTAL

PROTECTION

AGENCY, 2006). No contexto brasileiro, não foram encontradas referências sobre a
produção de resíduos sólidos pelo setor varejista supermercadista, entretanto, se as
mesmas estimativas do Estado da Califórnia fossem aplicados no contexto
brasileiro, a geração de resíduos poderia alcançar 5.400 toneladas de resíduos por
dia, cerca de 1,9 milhões de toneladas por ano.
Dados publicados no relatório de sustentabilidade da Metro AG (METRO AG,
2007), quarta maior empresa varejista do mundo com 2.221 pontos de venda,
reforçam as estimativas levantadas pelo estudo do setor varejista supermercadista
na Califórnia. Segundo a empresa Metro AG, a geração média de resíduos em suas
lojas foi de 0,125kg/m² de área de venda por dia em 2007. Se esta taxa fosse
aplicada no contexto brasileiro (área de vendas total de 18,9 milhões de m²), a
geração diária de resíduos pelo setor poderia variar de 2,3 mil a 7,3 mil toneladas,
ou seja, em ano o setor acumularia entre 623,7 mil e 1,9 milhões de toneladas de
resíduos. A título de comparação, no Brasil a geração de resíduos sólidos doméstico
pode variar de 0,5 a 1,2kg por habitante por dia (FERREIRA, 2000). Considerando a
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estimativa menos conservadora de 1,2kg/hab por dia (FERREIRA, op. cit.), a
geração de resíduos pelo setor varejista supermercadista seria equivalente a uma
cidade de 2,1 milhões de habitantes.
A característica dos resíduos do setor também merece destaque. O Food
Marketing Institute (2001), instituto relacionado ao setor varejista e atacadista norteamericano, conduziu um estudo com 27 empresas do setor com o objetivo de
caracterizar sua geração de resíduos sólidos. Os dois principais resíduos sólidos
caracterizados pela pesquisa foram o papelão, representando 46% do total de
resíduos, e os resíduos orgânicos, com 43% do total. No Brasil, os resíduos
orgânicos respondem por mais de 65% dos resíduos sólidos urbanos (INSTITUTO
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 2001). Parte desse resíduo pode
ser atribuída ao setor varejista supermercadista, parte gerada em virtude de avarias
e restos de alimentos processados pelo varejo, parte gerada pelo consumidor
durante a preparação e consumo dos alimentos adquiridos nos supermercados e
hipermercados. Segundo KANTOR et al. (1997), 2% de todo alimento disponível
para consumo nos Estados Unidos em 1997 foi perdido pelo varejo supermercadista
(cerca de 2,4 milhões de toneladas). As principais causas de perdas de alimentos
ocorreram

em

função

do

dimensionamento

inadequado

de

estoques,

acondicionamento inapropriado, descarte de produtos sazonais e produtos vencidos,
especialmente frutas, vegetais e serviços de panificação e preparação de alimentos.
Outra origem de perdas citada por KANTOR (op. cit.) foram as quebras de produtos
(embalagens rompidas pelo consumidor no ponto de venda e frutas e vegetais
avariados nas gôndolas), que representaram 10% das perdas totais de alimentos.
Além dos impactos ambientais referentes à geração de resíduos pelas razões
citadas, essas perdas também representam prejuízos econômicos importantes para
o setor.
No contexto brasileiro, os impactos ambientais da geração de resíduos sólidos
são ainda mais relevantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2002), 58% dos resíduos sólidos gerados no Brasil são dispostos em
lixões e aterros controlados (categoria intermediária de disposição final situada entre
os lixões, pior alternativa, e aterros sanitários, alternativa mais correta). Mesmo
contando com bons índices de reciclagem de resíduos no Brasil (COMPROMISSO
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EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM, 2008), a destinação de resíduos orgânicos
ainda é problemática. Em 2000, existiam no Brasil 260 usinas de compostagem de
resíduos, contudo apenas 3% dos resíduos gerados foram efetivamente destinados
para a compostagem (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
op. cit.).

2.4 Aspectos e impactos ambientais na cadeia de suprimentos

Os impactos ambientais da cadeia de suprimentos são bastante diversos e
extensivos. O varejo supermercadista se relaciona com as mais diversas indústrias,
tais como a agroindústria

(cereais e hortifurti), indústria alimentícia, que produz

alimentos processados, indústrias do setor eletroeletrônico, indústrias químicas de
produtos de limpeza e higiene, entre outras. Sendo assim, determinar a amplitude
dos impactos ambientais de toda a cadeia de suprimentos do setor é uma tarefa
bastante complexa.
Contudo, o setor varejista supermercadista pode influenciar positiva ou
negativamente os impactos ambientais relacionados a alguns aspectos gerais em
todas as indústrias, independentemente de seu ramo de atividade. O varejo
supermercadista é o maior cliente do setor produtivo, ou seja, grande parte dos
produtos consumidos pela sociedade é comercializada através do varejo, em
especial o supermercadista. Segundo Davies e Konisky (1999), apesar do varejo
supermercadista representar apenas 24% do total de lojas de venda de produtos
alimentícios nos Estados Unidos em 1998, 77% de todas as vendas desses produtos
se deram através dos supermercados. Assim, o varejo supermercadista tem o
potencial de influenciar o setor produtivo, seja pela escolhas de produtos que serão
oferecidos em suas lojas, seja pela maior ou menor exposição desses produtos em
suas prateleiras (CONNOR; SCHIEK, 1997 apud DAVIES; KONISKY, 1999). Além
disso, o setor pode oferecer outras vantagens ou desvantagens comerciais para
seus fornecedores, como contratos que prevejam menores prazos de pagamento e
redução ou isenção de taxas de participação em promoções. Dessa maneira, caso
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essa influencia seja aplicada pelo setor para o estabelecimento de melhores padrões
de produção, transporte e embalagens, por exemplo, o setor poderia reduzir
fortemente alguns dos impactos ambientais relacionados à cadeia de suprimentos.
É preciso destacar, entretanto, que existe uma relação de dependência do
setor varejista com seus fornecedores, ou seja, o setor não pode deliberadamente
excluir ou penalizar fornecedores uma vez que precisam de seus produtos para
desempenhar suas atividades. Assim, o poder de influência do setor acaba limitado
de acordo com a demanda dos consumidores por certos produtos ou marcas.
Ademais, existe ainda o risco dos fornecedores internalizarem os custos de uma
eventual negociação comercial com o setor varejista que imponha requisitos
contratuais mais restritivos ou invés de modificar seus padrões de produção.
Contudo, surge uma nova forma do varejo supermercadista influenciar o setor
produtivo de forma mais direta, através dos produtos de “marca própria”. Segundo
Lepsch e Silveira (1998 apud FIGUEIRA, 2008) marcas próprias são classificadas
como marcas de produtos desenvolvidos e comercializados exclusivamente por uma
empresa varejista, podendo ou não conter o nome dela. Por meio dos produtos de
marca própria, o setor varejista não tem apenas o poder de influenciar os padrões de
fabricação de um produto, mas pode decidir de que forma estes produtos serão
fabricados. Em alguns países como a Suíça o volume de vendas de produtos marca
própria do setor varejista supermercadista alcança 49% do total de produtos
vendidos e a mais de 42% das vendas totais do setor (ACNIELSEN apud FIGUEIRA,
2008).
Seja pela influência indireta na cadeia de suprimentos, seja pelo oferecimento
de produtos marca própria que gerem menores impactos ambientais, existem
diversas iniciativas em curso no setor supermercadista na busca pela melhoria do
desempenho ambiental de suas cadeias de suprimentos. Uma dessas iniciativas foi
apresentada pela Confederação das Indústrias de Alimentos e Bebidas da União
Européia (CIAA) que realizou um estudo mapeando os principais impactos
ambientais e oportunidades de melhoria de toda a cadeia de valor relacionada ao
setor de alimentos e bebidas (CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK
INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007). Este estudo foi elaborado com
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base no conceito de análise de ciclo de vida, que considera os aspectos ambientais
desde a origem da matéria-prima utilizada até o consumo e descarte final dos
produtos. No que tange ao gerenciamento dos impactos ambientais, o estudo
revelou como principais elos da cadeia de suprimentos da indústria de alimentos e
bebidas: produção agrícola, a indústria de processamento de alimentos e o setor de
transporte e abastecimento. Outro estudo realizado por Heller e Keoleian (2000),
também com base em um estudo de ciclo de vida da cadeia de suprimentos,
apontou como principais focos para o gerenciamento de impactos ambientais da
indústria de alimentos a produção agrícola, o processamento de alimentos,
embalagens e a distribuição.
Assim, para que se desenhar um cenário do alcance ambiental das atividades
do setor varejista supermercadista, serão apresentados dados sobre os aspectos e
impactos ambientais relacionados ao consumo de energia, emissão de gases de
efeito estufa e o consumo de água, ligados a cadeia de suprimentos do varejo
supermercadista.

2.4.1 Consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa

O setor industrial no Brasil é bastante intensivo no consumo de energia.
Dados do Ministério de Minas e Energia (2008) revelam que o setor industrial é o
maior consumidor de energia no país respondendo por 46,7% do consumo de
energia elétrica brasileiro em 2007. Na Tabela 7 é possível observar que dentro do
setor industrial, a indústria de alimentos e bebidas se destaca, respondendo por
5,4% do consumo de energia elétrica de uso industrial e 10% do total de energia
consumida no país (incluindo consumo de energia elétrica, combustíveis e outras
fontes de energia) (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007; MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA, 2008). O setor de transportes também possui grande
representatividade no consumo energético brasileiro, uma vez que o transporte de
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bens e mercadorias no país baseia-se principalmente no transporte rodoviário. Do
total da energia consumida no país (incluindo elétrica e combustíveis), o setor de
transportes rodoviários responde por 24% do consumo total.

Tabela 7 – Consumo final de energia elétrica no Brasil por setor – 2007

IDENTIFICAÇÃO
Consumo final total
Setor energético
Residencial
Comercial
Público
Agropecuário
Transporte ferroviário
Industrial
Cimento
Ferro-gusa e aço
Ferro-ligas
Mineração e pelotização
Não-ferrosos e outros metal
Química
Alimentos e bebidas
Têxtil
Papel e celulose
Cerâmica
Outros

2007
(GWh)

412.130
17.269
90.881
58.535
33.718
17.536
1.575
192.616
4.313
18.363
8.675
10.792
38.056
23.084
22.396
7.963
16.578
3.307
39.090

Participação
(%)
100%
4,19%
22,05%
14,20%
8,18%
4,25%
0,38%
46,74%
1,05%
4,46%
2,10%
2,62%
9,23%
5,60%
5,43%
1,93%
4,02%
0,80%
9,48%

Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008

Apesar da matriz energética brasileira facultar entre as mais “limpas” do
mundo em virtude da grande participação da energia hidroelétrica e do uso do álcool
combustível na produção energética nacional, o setor de transportes rodoviários e o
de alimentos e bebidas são grandes consumidores de fontes energéticas não
renováveis ou “sujas”. Mais da metade da energia consumida para transportes
rodoviários é atribuída ao consumo de óleo diesel, outros 29% advém do consumo
de gasolina automotiva. Já no setor de alimentos e bebidas observa-se grande
participação da lenha como fonte energética, respondendo por 8% do consumo total
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do setor (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007). A grande participação do
setor de alimentos e bebidas no consumo energético também pode ser observada
em outros países. Segundo um estudo realizado pela Confederação das Indústrias
de Alimentos e Bebidas da União Européia (CONFEDERATION OF THE FOOD
AND DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007), o consumo de
energia do setor de alimentos e bebidas representou 8% de energia consumida pela
indústria dos países membros da OECD8 em 1998. O setor de alimentos e bebidas
ficou atrás apenas das indústrias de metais, químicas, papel e celulose e minerais
não metálicos.
A partir de um estudo de ciclo de vida de produtos alimentícios, Heller e
Keoleian (2000) puderam determinar o consumo de energia nos diversos elos da
cadeia de suprimentos ligadas a esses produtos nos Estados Unidos. Segundo o
estudo, o consumo de energia para estoque e preparação doméstica representa
32% do consumo de energia total da cadeia de valor de produtos alimentícios,
seguido pela agricultura com 21%, processamento de alimentos com 16% e
transportes com 14% (Gráfico 5).
O estudo fornece boas indicações sobre o uso de energia na cadeia de valor
relacionada a alimentos, sobretudo quanto à participação dos transportes e
embalagens no contexto do consumo energético, onde as embalagens somam 21%
do total da energia consumida na cadeia. Neste contexto, o varejo supermercadista
pode influenciar diretamente o consumo de energia de sua cadeia de suprimentos,
uma vez que a eficiência energética é um fator que pode ser gerenciados por meio
de especificações de produtos e planejamento do abastecimento.

8

A OECD (Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico) é uma organização
formada por trinta países (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia, Luxemburgo,
México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça,
Turquia, Reino e Unido, Estados Unidos) voltada à discussão e ao desenvolvimento econômico.
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Transportes
14%

Agricultura
21%

Processamento de
alimentos
16%
Estoque e
preparação
doméstica
31%

Embalagens
7%
Setor de varejo
alimentício
4%

Setor de serviços
alimentícios
7%

Gráfico 5 – Uso de energia no ciclo de vida da cadeia de alimentos dos
Estados Unidos
Fonte: HELLER; KEOLEIAN, 2000.

O consumo de energia também está diretamente ligado às emissões de gases
de efeito estufa. Somente a produção agrícola foi responsável por 7,7% de todas as
emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos em 1997 (HELLER;
KEOLEIAN, 2000). Na Inglaterra em 2004, a produção agrícola respondeu por mais
de 8% das emissões de gases de efeito estufa do país (CONFEDERATION OF THE
FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007).
Outros

setores

ligados

ao

varejo

supermercadista

também

tiveram

participação importante nas emissões de gases de efeito estufa da Inglaterra,
podendo-se destacar a produção de alimentos, com 1,8% das emissões, e o
transporte rodoviário com 1,8%.
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2.4.2 Consumo de água na cadeia de suprimentos do setor varejista
supermercadista

Estima-se que cerca de 70% da água consumida no mundo é utilizada para a
produção agrícola mundial. Somente nos países da União Européia, 37% da água
consumida foi utilizada na agricultura (CONFEDERATION OF THE FOOD AND
DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007). A participação do setor
de alimentos e bebidas no consumo de água dos países europeus também é
bastante significativa. Estima-se que o consumo de água relacionado a essa
indústria na Europa represente de 8% a 15% do total de água consumida pela
indústria (CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE
EUROPEAN UNION, op. cit.). Apenas na Inglaterra, o consumo de água relacionado
à indústria alimentícia entre os anos de 1997/1998 representou 10% de toda a água
consumida pelas indústrias no país, ou seja, 430 milhões de m³ por dia
(DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS. 2006).
Uma vez que a disponibilidade hídrica tem se tornado uma questão
importante no âmbito global, foram encontradas diversas referências relacionadas à
redução do consumo de água nas indústrias, sobretudo com foco na reutilização e
reuso de água nos processos produtivos, podendo-se citar os relatórios
apresentados pela Confederation of the Food and Drink Industries of The European
Union (2007), Department for Environment, Food and Rural Affairs (2006) e da
Australian Food and Grocery Council (2005). O consumo de água também está
relacionado à produção de efluentes líquidos. Parte da água consumida no setor
produtivo invariavelmente acaba se tornando efluentes que muitas vezes podem
conter grandes quantidades de matéria orgânica e poluentes como metais pesados,
ácidos, óleos, entre outros. A título de exemplo, o Department for Environment, Food
and Rural Affairs (2006) estimou que a produção de efluentes líquidos da indústria
alimentícia na Inglaterra respondeu pela produção de cerca de 20 milhões de m³ por
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ano de efluentes, ou seja, algo equivalente a uma cidade de cerca de 222 mil
habitantes9.
No Brasil já existem leis que regulamentam de que forma os recursos hídricos
podem ser aproveitados e como os efluentes líquidos devem retornar para o meio
ambiente, contudo, não foram encontrados dados específicos relacionados à cadeia
de suprimentos do setor varejista supermercadista. Mesmo assim, segundo Davis e
Konysky (2000) os impactos ambientais relacionados ao consumo de água da
cadeia de suprimentos não são diferentes daqueles relacionados à operação direta
do varejo supermercadista, diferenciando-se apenas em relação à maior quantidade
de água e de efluentes emitidos pelo setor produtivo.
O objetivo de ilustrar as diferentes maneiras com que o setor varejista e sua
cadeia de suprimentos afetam o meio ambiente serve para enfatizar que estas
indústrias podem se utilizar de sua posição para contribuir para a melhoria do
desempenho ambiental de todos os elos do varejo supermercadista. Welsh (1996)
afirma que para ampliar a capacidade de influenciar o desempenho ambiental
dessas indústrias, será necessário aprofundar os trabalhos para o desenvolvimento
de ferramentas que permitam a avaliação do desempenho ambiental para facilitar as
“compras verdes” em toda a cadeia de suprimentos.

2.5 Aspectos e impactos ambientais no consumidor final

Da mesma forma que o setor varejista supermercadista está em uma posição
que lhe permite influenciar os impactos ambientais de sua cadeia de suprimentos,
ele também pode desempenhar um importante papel em relação ao consumidor
final.

9

Considerando o valor de referência de 200 litros de água por habitante por dia, utilizado pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
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Considerando os aspectos ambientais do setor varejista supermercadista
relacionados aos consumidores apresentados anteriormente, é possível identificar
duas formas principais pelas quais o varejo supermercadista pode influenciar os
impactos ambientais relacionados aos consumidores: fornecimento de informações
que subsidiem a tomada de decisão; oferecimento de produtos que gerem menores
impactos ambientais. Parte dessas formas de interação e os impactos ambientais a
elas relacionadas serão apresentadas a seguir.

2.5.1 As novas demandas dos consumidores e o papel da comunicação
no ponto-de-venda

Davies e Konysky (2000) definem que a relação do setor varejista com o
consumidor é caracterizada por uma comunicação em duas vias: os consumidores
expressam suas preferências por suas decisões de compra, enquanto os varejistas
provêm informações sobre os produtos que oferecem. Desta forma, o varejo
supermercadista possui um papel central em relação ao atendimento das demandas
dos consumidores por produtos e serviços (atividade principal do setor) incluindo os
anseios por produtos que gerem menores impactos ambientais (GUILE; COHON,
1997 apud DAVIES; KONYSKY, 2000).
A demanda dos consumidores por produtos que gerem menores impactos
ambientais tem se tornado um importante fator para a tomada de decisão sobre
quais produtos o varejo supermercadista irá oferecer em suas prateleiras. Uma
pesquisa realizada pelo Instituto Akatu e Instituto Ethos (2008) apontou que 75% da
população brasileira está ciente de seu poder de influenciar as empresas em relação
ao seu desempenho ambiental. Considerando ainda o fato de que segundo essa
pesquisa 24% da população declara que já age de forma a “premiar” empresas que
atendam às suas demandas por responsabilidade socioambiental, torna-se evidente
a importância do setor varejista supermercadista em considerar os aspectos
ambientais de seus produtos para garantir a competitividade das empresas do setor.
Contudo, a mesma pesquisa aponta que apenas 30% da população brasileira busca
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de forma ativa informações sobre o comportamento das empresas em relação à
responsabilidade socioambiental.
Para a maioria dos consumidores os atributos ambientais de um produto são
apenas um dentre diversos fatores, tais como preço, qualidade, marca, conveniência
e disponibilidade, que determinam suas opções de compra. Quando o atributo
ambiental é considerado, geralmente constitui apenas um fator de diferenciação
(desempate) uma vez que as demais expectativas com relação ao produto (preço,
qualidade, etc.) tenham sido preenchidas (FMI, 1997; SPEER, 1997 apud DAVIES;
KONYSKY, 2000). Mesmo assim, o setor varejista pode contribuir para a tomada de
decisão dos consumidores, provendo informações sobre seus produtos e posturas
socioambientais, o que poderá resultar em ganhos ambientais, pelo aumento da
participação de produtos que gerem menores impactos ambientais, e ganhos
financeiros, uma vez que existe a tendência do consumidor brasileiro em premiar
empresas que atuam de maneira socialmente responsável. Neste cenário, uma
empresa do setor varejista pode, por exemplo, prover informações diretamente do
ponto de venda sobre as vantagens ambientais de se consumir determinado
produto, oferecendo até mesmo gôndolas ou expositores especiais que possam
auferir maior visibilidade para esses produtos. Independentemente do tipo de
produto oferecido, a comunicação dos benefícios ambientais desses produtos é uma
forma importante de municiar os consumidores com informações que os permitam
avaliar suas decisões de compra (CLARK, 1999).
Seja pela parceria com fornecedores, seja pela comunicação direta no pontode-venda, existem diversas formas pelas quais o varejo supermercadista pode
prover informações aos seus clientes. Davies e Konysky (2000) afirmam que a
informação no ponto-de-venda com cartazes, e peças informativas nas prateleiras e
check-outs

pode

influenciar

significativamente

a

decisão

de

compra

dos

consumidores. Os autores destacam ainda um pesquisa elaborada pela Midwest
Organic Aliance (REICKS, et al., 1997 apud DAVIES; KONYSKY, 2000) nos Estados
Unidos, onde foi constatado que quando os produtos orgânicos estavam sinalizados
de forma diferenciada, os consumidores se sentiam mais inclinados a adquirir esses
produtos do que se os mesmos produtos não possuíssem nenhuma sinalização.
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Assim, por meio de informações e dados sobre produtos que gerem menores
impactos ambientais, o varejo supermercadista pode melhorar o desempenho
ambiental

de

seus

clientes,

despertando

neles

a

consciência

sobre

as

conseqüências de suas ações e decisões de consumo sobre o meio ambiente.

2.5.2 A influência do setor varejista supermercadista sobre os impactos
ambientais relacionados ao consumidor

O setor varejista supermercadista também pode influenciar o desempenho
ambiental dos consumidores. Essa influência pode ocorrer, por exemplo, oferecendo
um maior sortimento de produtos orgânicos (frutas, vegetais e carnes produzidos
sem o uso de produtos químicos ou de hormônios sintéticos), produtos madeireiros
certificados que garantam a legalidade e origem da matéria-prima, produtos que
consumam menos energia, com menores embalagens ou que reduzam o consumo
de água. Contudo, o consumo desses produtos pode gerar impactos positivos e
negativos.
Como alguns dos impactos negativos relacionados ao uso ou consumo de
produtos pelos consumidores, pode-se destacar: o consumo de energia para
preservação e preparação de alimentos, a geração de resíduos sólidos decorrentes
de embalagens e restos de alimentos e as emissões de gases de efeito estufa
relacionados ao deslocamento dessas pessoas até as lojas do setor varejista
supermercadista. Com relação ao consumo de energia elétrica na Inglaterra, por
exemplo, o armazenamento e preparação de alimentos responde por cerca de 15%
das emissões de gases de efeito estufa do país (CONFEDERATION OF THE FOOD
AND DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007). Tomando como
base o consumo de carnes (bovina, aves e porco) e produtos derivados de leite nos
países da União Européia, a energia gasta para o consumo domiciliar desses
produtos (armazenamento, preparação e limpeza) responde por mais de 38% do
consumo de toda a cadeia de suprimentos (Figura 7).
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Varejo - 6,0%
Serviços
alimentícios - 6,5%
Agricultura - 7,0%

Consumo
domiciliar - 38,5%

Indústria
alimentícia - 18,0%

Outros - 24,0%

Figura 7 - Consumo de energia no ciclo-de-vida dos produtos derivados de
leite e carne nos países da União Européia
Fonte: WASNAES, M.; WEIDEMA, B. P, 2008.

A comunicação efetiva sobre a eficiência energética de produtos, também
pode contribuir para a redução dos aspectos e impactos ambientais relacionados
aos consumidores. No Brasil, existe uma iniciativa do Mistério de Minas e Energia
denominada “Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica” (Procel), que
avalia a eficiência energética de produtos e os rotula de acordo com seu grau de
eficiência e consumo de energia. A ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia – apresenta para os consumidores informações sobre o consumo de
energia elétrica de um produto e o classifica de acordo com uma escala de eficiência
que varia de A a G, o mais e o menos eficiente respectivamente (Figura 8).
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Figura 8 – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia: Rotulagem utilizada
pelo PROCEL para informação sobre a eficiência energética de produtos
Fonte: http://www.eletrobras.com

Assim, além dos aspectos de preço, marca e qualidade, o fornecimento de
informações sobre a eficiência energética de produtos permite que o consumidor
possa considerar de maneira simples os aspectos ambientais relacionados à
escolha de um determinado produto.
No que tange à geração de resíduos sólidos, as embalagens dos produtos
são importantes contribuintes para a geração de resíduos que acabarão sendo
depositados em aterros municipais. Nos países da União Européia, os resíduos
sólidos relacionados às embalagens representam 17% do peso total dos resíduos
gerados em seus municípios e entre 20% e 30% do volume dos resíduos gerados
(CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES OF THE
EUROPEAN UNION, 2007). Nos Estados Unidos em 1997, o total de resíduos
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sólidos gerados a partir das embalagens totalizou 71,9 milhões de toneladas, ou
seja, 33% do total de resíduos produzidos nos municípios do país (HELLER;
KEOLEIAN, 2000).
Outro impacto ambiental relacionado aos consumidores é a emissão de gases
de efeito estufa decorrentes do deslocamento dos clientes até supermercados e
hipermercados. A Confederation of the Food and Drink Industries of the European
Union (2007) destaca que o crescimento no número de supermercados e
hipermercados nas cidades aumenta os deslocamentos feitos em automóveis
particulares, resultando em emissões de gases de efeito estufa decorrentes da
queima de combustíveis fósseis. Algumas iniciativas em curso no varejo
supermercadista podem contribuir para a redução desses impactos, destacando-se
os serviços de entrega e o oferecimento de vagas exclusivas para automóveis
flexfuel (que possam funcionar com biocombustíveis) e híbridos.
Assim, considerando os fatores citados acima – impactos ambientais diretos,
na cadeia de suprimentos e relacionados ao consumidor final – verifica-se que, para
melhoria do seu desempenho ambiental, o varejo supermercadista deve considerar
a complexidade e o alcance dos impactos ambientais diretos e indiretos
relacionados às suas atividades. Ademais, a falta de dados e indicadores ambientais
relacionados aos impactos do setor varejista supermercadista brasileiro, reforça a
necessidade de se utilizar ferramentas que permitam quantificar e avaliar esses
impactos e os resultados de suas ações. Neste sentido, um conjunto de indicadores
ambientais adequados a esta realidade pode ser uma importante ferramenta de
gestão e melhoria do desempenho ambiental do varejo supermercadista, tema este
a ser abordado mais detalhadamente no capítulo a seguir.

69

70

3 INDICADORES AMBIENTAIS E MODELOS CONCEITUAIS PARA
A AVALIAÇÃO INTEGRADA

A partir da necessidade de se avaliar o estado do ambiente em que o homem
está inserido e, mais precisamente, o grau de degradação ambiental decorrente das
atividades antrópicas no meio, iniciou-se na década de 1970 um movimento focado
na busca de mecanismos que permitissem tais avaliações. Este movimento teve
início com a publicação do relatório desenvolvido pelo Clube de Roma em parceria
com diversas instituições científicas – como a Massachusetts Institute of Technology
(MIT) – intitulado “Os Limites do Crescimento”. Este documento se tornou um marco
histórico, pois pela primeira vez tentou-se avaliar os impactos das alterações
antrópicas no meio ambiente considerando a complexidade das interações entre os
diversos sistemas globais (meio biótico, abiótico, social, etc.).
A partir da publicação desse documento, ficou clara a necessidade de se
desenvolver ferramentas que permitissem avaliar e acompanhar o impacto das
atividades humanas no meio ambiente de forma sistemática e que subsidiassem a
tomada de decisões relacionadas a políticas públicas no âmbito global, regional e
local. O mesmo ocorreu no setor privado, quando problemas e acidentes ambientais
passaram a afetar diretamente o desempenho econômico e a imagem dessas
corporações, abrindo caminho para o desenvolvimento de ferramentas de
monitoramento e avaliação do desempenho ambiental. Neste contexto, o uso de
indicadores ambientais emerge como uma ferramenta de monitoramento e
avaliação, permitindo que governos e organizações passem a mensurar e
acompanhar os resultados de suas ações, políticas e estratégias relacionadas ao
meio ambiente.
Assim, o presente capítulo tem como objetivo apresentar um breve histórico
sobre o uso de indicadores ambientais como ferramenta de monitoramento e
avaliação nos âmbitos global, regional, nacional, municipal e apresentar os modelos
de avaliação do desempenho ambiental empresarial e as iniciativas em curso no
setor varejista.
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3.1 Indicadores ambientais

A partir da década de 1990, o desenvolvimento de indicadores ambientais tem
recebido grande atenção de acadêmicos, empresas, governos e organizações da
sociedade civil (DEMAJOROVIC, 2003). Segundo Mitchell (2004 apud MELO, 2006),
um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma
realidade, tendo como característica principal o poder de sintetizar diversas
informações, apresentando apenas o significado essencial dos aspectos analisados.
A Global Reporting Initiative (GRI) define indicadores como sendo as medições
específicas de um aspecto que podem ser utilizadas para monitorar e demonstrar o
desempenho de uma organização (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2000).
Desta maneira, os indicadores comunicam informações sobre o progresso em
direção a objetivos definidos e representam um modelo empírico da realidade
estudada (HAMMOND et al., 1995).

Para Bellen (2005 apud Melho, 2006) os

indicadores possuem como principais funções:
Avaliar condições e tendências;
Comparar lugares e situações;
Avaliar o desempenho em relação a metas e objetivos estabelecidos;
Prever informações de advertência; e
Antecipar futuras condições.

Assim, o objetivo de um indicador é agregar informações sobre fenômenos
complexos buscando-se melhorar o processo de comunicação (MELO, 2006), tendo
como principais características a quantificação e simplificação de dados complexos
e difíceis de analisar separadamente (HAMMOND et al., 1995; SMEETS;
WETERING, 1999). Segundo Silveira (2002 apud MELO, 2006), a escolha de
indicadores deve considerar ainda os seguintes aspectos:
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Relevância: possibilitar a identificação de aspectos importantes de uma
determinada realidade;
Facilidade de entendimento: possibilitar a fácil interpretação por qualquer
pessoa, especialista ou não, sobre o que pretende informar;
Confiabilidade: as informações devem ser verificáveis; e
Facilidade na obtenção de dados: os dados devem estar disponíveis ou
facilmente sistematizados;

Desta maneira, dependendo do escopo e objetivo da análise e da
comunicação pretendida, diferentes tipos de indicadores podem ser empregados.
Para a avaliação ambiental voltada a políticas públicas, a European Environmental
Agency (EEA) (2003) define quatro tipos de indicadores: Indicadores descritivos,
indicadores de desempenho, eficiência e de bem-estar.
Os indicadores ambientais descritivos apresentam a situação atual em relação
os principais problemas ambientais, tais como: clima, acidificação do solo e corpos
hídricos e resíduos em relação ao nível geográfico em que eles ocorrem. Os
indicadores de desempenho comparam condições atuais com uma situação de
referência, medindo a distância entre a condição atual e a desejada. Os indicadores
de eficiência, por sua vez, devem transmitir a idéia de eficiência de produtos e
serviços em termos de recursos utilizados, emissões e resíduos gerados por
unidade de referência, por exemplo, resíduos gerados por habitante. Por fim, os
indicadores de bem-estar, que devem agregar um conjunto maior de informações
que reflitam a melhoria de uma condição, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento
Humano desenvolvido pelas Nações Unidas que traduz em um único número uma
medida ponderada da riqueza, alfabetização, educação, expectativa de vida e
mortalidade de uma localidade (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 2003). A
tipologia de indicadores apresentados pela EEA é mais adequada a avaliação
ambiental global, de nações e municípios, onde o foco está no estabelecimento de
subsídios para formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas o meio
ambiente.

72

73

Para a avaliação ambiental em organizações, Lima (2004 apud MELO 2006),
define

três

tipos

de

indicadores:

indicadores

ambientais;

indicadores

de

desenvolvimento sustentável e indicadores de desempenho ambiental. Para esse
autor, indicadores ambientais traduzem dados relativos a um determinado
componente ou conjunto de componentes de um ou vários ecossistemas,
fornecendo subsídios para uma avaliação mais ampliada do estado ou condição do
meio ambiente natural. Esta visão corrobora com o conceito de indicadores
ambientais descritivos apresentados pela EEA, porém tendo como ponto de partida
os efeitos das estratégias empresariais sobre o meio ambiente e não políticas
públicas.

Os

indicadores

de

desenvolvimento

sustentável,

por

sua

vez,

compreendem informações relativas às dimensões do desenvolvimento sustentável
(econômica, ambiental, social e institucional). Por último, os indicadores de
desempenho ambiental, foco desta pesquisa, que refletem os efeitos de processos e
atividades de uma organização sobre o meio ambiente.
Assim, dependendo do objetivo da análise, o escopo de monitoramento e a
informação que se pretende analisar, diferentes indicadores podem ser utilizados.

3.2 O uso de indicadores ambientais para avaliações territoriais

O desenvolvimento de métodos de avaliação ambiental baseados em
indicadores ambientais foi iniciado a partir de demandas globais, regionais e
nacionais que surgiram a partir da década de 1970. Nesse período é possível
observar que os métodos para avaliação ambiental foram surgindo à medida que a
necessidade de informações detalhadas de uma região, país, cidade, foram
surgindo. Os trabalhos desenvolvidos pelos governos do Canadá e Holanda na
década de 1980 são considerados as primeiras referências importantes sobre a
aplicação de métodos de avaliação ambiental baseados em indicadores ambientais.
Contudo, com a apresentação do conceito de “desenvolvimento sustentável”, citado
pela primeira vez em 1980, na publicação World Conservation Strategy: living
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resource conservation for sustainable development10, e difundido globalmente pelo
Relatório Brundtland em 1987, ampliou-se o conceito de avaliação do meio ambiente
adotado anteriormente, incluindo não apenas a necessidade de avaliar o estado do
meio ambiente atual, mas considerar os impactos futuros na disponibilidade de
recursos naturais para futuras gerações.
Assim, apesar de terem surgido algumas iniciativas durante o final da década
de 1980, apenas em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas para Meio
Ambiente e Desenvolvimento – UNCED/Rio-92 declarou-se explicitamente a
necessidade de se desenvolver indicadores ambientais integrados à questão do
desenvolvimento sustentável e que fornecessem uma base sólida para a tomada de
decisão. Esta demanda específica foi tratada no capítulo 40 da Agenda 21 como
uma das atividades para a redução das diferenças e melhoria na disponibilidade de
informações, conforme se segue:

“Os órgãos e as organizações pertinentes do sistema das Nações
Unidas, em cooperação com outras organizações internacionais
governamentais, intergovernamentais e não-governamentais, devem
utilizar um conjunto apropriado de indicadores do desenvolvimento
sustentável e indicadores relacionados com áreas que se encontram
fora da jurisdição nacional, como o alto mar, a atmosfera superior e o
espaço exterior. Os órgãos e as organizações do sistema das
Nações Unidas, em coordenação com outras organizações
internacionais pertinentes, poderiam prover recomendações para o
desenvolvimento harmônico de indicadores nos planos nacional,
regional e global e para a incorporação de um conjunto apropriado
desses indicadores a relatórios e bancos de dados comuns de
acesso amplo, para utilização no plano internacional, sujeitas as
considerações de soberania nacional.”
(Agenda 21, 1992. cap.40.7)

O que se seguiu a partir de 1992 foi uma sucessão de iniciativas voltadas ao
desenvolvimento de novos modelos e métodos que permitissem a avaliação do meio
ambiente do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e que também

10

A publicação World Conservation Strategy: living resource conservation for sustainable
development foi elaborada pela International Union for Conservations of Nature and Natural
Resources – IUCN, com a cooperação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA, World Wildlife Fund – WWF, Food and Agriculture Organization – FAO e United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO (World..., 1980 apud WADIH, 2006)
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servissem como fonte de informações relevantes para a tomada de decisão no nível
global, regional e nacional.
A literatura cita como as principais instituições que desenvolveram trabalhos
na área de indicadores ambientais a Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD)11, World Resources Institute – (WRI) e a Organização das
Nações Unidas (ONU), esta última por meio do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável
(UNCSD) e pela Divisão de Estatística (UNSD), cujos trabalhos serão explorados a
seguir (CONSÓRCIO PARCERIA 21, 2001 p.38; FRANCA, 2001).
A OECD iniciou formalmente o trabalho com indicadores ambientais em 1991
quando seu Conselho recomendou o desenvolvimento de um conjunto básico de
indicadores ambientais que contribuísse para (OECD, 2003 p.20):
Melhorar as formas de medição do desempenho ambiental;
Melhorar a integração da problemática ambiental em políticas setoriais;
Fomentar a integração entre o meio ambiente e a tomada de decisão no
âmbito macroeconômico;
Fomentar o uso destes indicadores em relatórios de estado do meio
ambiente, pesquisas setoriais, entre outros métodos de comunicação
adotados pela organização.

Como resultado deste processo, a OECD apresentou um conjunto bastante
completo de indicadores que foram divididos em categorias, cada uma focando um
objetivo específico, tais como: monitoramento do progresso e desempenho
ambiental, informação ao público em geral, promoção da integração, entre outros, e
apresentou um conjunto básico de indicadores (core set of indicators) apresentados

11

A OECD é um fórum onde os governos de 30 países membros trabalham juntos para discutir
questões econômicas, sociais e desafios de governança da globalização. Além dos países membros,
a organização conta, também, com a participação de outras 70 nações que fazem uso do espaço
criado pela OECD para discutir problemas, apresentar e desenvolver soluções de abrangência
mundial para questões econômicas, sociais e ambientais (OECD, 2007).
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no Anexo A. Este conjunto básico de indicadores foi selecionado em comum acordo
pelos países membros da OECD como sendo o conjunto mínimo de indicadores a
ser monitorado por estas nações. Este conjunto básico de indicadores foi
selecionado em comum acordo pelos países membros da OECD como sendo o
conjunto mínimo de indicadores a ser monitorado por estas nações. Formado por 52
indicadores, com o objetivo de refletir as principais questões ambientais nos países
integrantes da OECD.
O trabalho desenvolvido pela OECD consolidou também o modelo conceitual
PER – Pressão-Estado-Resposta (Pressure-State-Response – PSR, em inglês),
utilizado para a organização conceitual de indicadores. Os modelos conceituais são
utilizados com o intuito de orientar a escolha do que medir, o que esperar desta
medição e que indicadores utilizar quando se pretende iniciar um sistema de
indicadores (UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL
AFFAIRS/DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVEPOPMENT, 2006). O modelo
conceitual PER apresentado pela OECD (Figura 9) considera que as atividades
humanas exercem pressões no meio ambiente (pressão) que afetam a qualidade e
quantidade de recursos naturais (estado). A sociedade, por sua vez, responde a
estas mudanças por intermédio de políticas públicas e mudanças de consciência e
posturas (resposta) (OECD, 2003).
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Figura 9 - Modelo conceitual Pressão-Estado-Resposta (PER) da OECD
Fonte: CANTARINO, 2003.

O modelo conceitual PER foi desenvolvido com o objetivo de ajudar a
explicitar a relação de dependência entre meio ambiente, economia, sociedade e
outras dimensões, de forma simples e objetiva (FRANCA, 2001; OECD, 2003).
Variações e adaptações desse modelo conceitual foram apresentadas pelo WRI,
ONU e outras iniciativas, tais como: modelo FER12 (Força-Motriz – Estado –
Resposta), PEIR13 (Pressão – Estado – Impacto – Resposta), FPEIR14 (Força-motriz
– Pressão – Estado – Impacto – Resposta), etc. Neste contexto, o WRI –
organização não governamental focada na pesquisa em políticas públicas e análise
de questões ambientais – em conjunto com o governo Holandês, apresentou em
1995 a publicação “Environmental indicators: a systematic aproach to measuring and
reporting on environmental policy performance on the context of susteinable
development” (HAMMOND, A. et al, 1995). O documento foi desenvolvido como um

12

O modelo FER foi proposto inicialmente pela UNCDS em 2001 (UNCDS, 2001).
Proposto pela UNITED NATIONS DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UNEP)
(UNITED NATIONS DIVISION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1994).
14
O modelo DPSIR foi adotado pela European Environmental Agency (EEA) para elaboração de seus
relatórios e deverá compor o modelo conceitual para os futuros relatórios do Estado do Meio
Ambiente da UNEP (REKOLAINEN; KÄMÄRI; HILTUNEN, 2003).
13
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guia para a implementação de sistemas de indicadores ambientais para o
acompanhamento do desempenho ambiental em países.
O WRI reforça a utilização do modelo conceitual PER desenvolvido pela
OECD e apresenta ainda uma segunda proposta, a organização dos indicadores
com foco em questões ambientais prioritárias, apresentando indicadores ambientais
com alto nível de agregação e que possam comunicar, de maneira mais objetiva,
informações relevantes sobre os principais problemas ambientais observados. O
documento desafia a utilização do modelo PER da OECD e enfatiza que o nível de
agregação apresentado pelo modelo PER não é suficientemente simplificado e
prescinde de indicadores com maior nível de agregação para cumprir seus objetivos
(HAMMOND, A. et al, 1995). Para pode atingir estes objetivos, o WRI propôs um
modelo conceitual que considera as interações humanas com o meio ambiente e
suas funções em relação com a economia. Este modelo foi utilizado para a
elaboração da proposta de indicadores ambientais do WRI onde são apresentados
quatro indicadores sintéticos (Quadro 5) que refletem os tipos de interações
humanas com o meio ambiente definidos pelo modelo – função source, função sink,
serviços do ecossistema e impacto sobre o bem-estar humano.

Interações humanas com o meio
ambiente

Indicador

Função Source

Depleção de recursos

Função Sink

Poluição

Serviços dos ecossistemas

Risco para os ecossistemas

Impactos sobre o bem-estar humano

Impacto ambiental sobre o bem-estar humano

Quadro 5 – Indicadores ambientais sintéticos propostos pelo WRI
Fonte: Elaborado pelo autor com base em HAMMOND, A. et al, 1995.

Foram sugeridos, também, que indicadores/índices com alto grau de
agregação fossem desenvolvidos para o domínio econômico e social, buscando uma
visão integrada do desenvolvimento sustentável (FRANCA, 2001 e HAMMOND, A. et
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al, 1995). Concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pela OECD e WRI, a
partir de 1992 a Organização das Nações Unidades (ONU) iniciou pesquisas
voltadas ao desenvolvimento de indicadores de ambientais e de desenvolvimento
sustentável. O desenvolvimento destes indicadores foi coordenado pela Comissão
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCDS) em conjunto com a
Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD) que apresentaram, em 1996, o
documento “Indicators of Sustainable Development: Framework and methodologies
(UNITED NATIONS COMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1996)”,
também chamado de “blue book”. Este documento foi distribuído para todos os
governos como um convite para o uso e teste dos indicadores propostos. A proposta
do UNCDS era testar a implementação dos indicadores até 2001, quando seria
definido um conjunto mais apurado e definitivo de indicadores de desenvolvimento
sustentável para avaliação contínua. Diversos países (22 no total) aceitaram a
proposta da UNCDS/UNSD e durante os anos de 1997 a 1999 testaram a
metodologia e o modelo conceitual proposto.
Como resultado, a UNCSD aumentou a abrangência de seu modelo e,
diferente da proposta da OECD, adotou o conceito de desenvolvimento sustentável
para a escolha de seu conjunto básico de indicadores, ou seja, além de indicadores
ambientais, o modelo incorpora indicadores sociais, econômicos e institucionais. O
trabalho foi realizado partindo das quatro dimensões do desenvolvimento
sustentável – social, econômica, ambiental e institucional – em conjunto com os
princípios e prioridades estabelecidos na Agenda 21 (UNCDS, 2001). Com base
nestes princípios, a UNCSD propôs um conjunto de 137 indicadores que, após uma
rodada de testes por países membros, foi reduzido a um conjunto básico (core set of
indicators) com 57 indicadores de desenvolvimento sustentável divididos em 15
temas e 38 sub-temas. A opção de modelo conceitual para organização primária dos
indicadores da UNCDS foi a de Tema/sub-tema. Diferente do modelo PER, a
organização por temas prioritários explicita a correlação e interligações entre os
diversos temas do desenvolvimento sustentável e favorece a análise de temas
complexos, uma vez que não estabelece ligações de causa-efeito, como o modelo
anteriormente citado (UNCDS, 2001; UNDESA, 2006).
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Entretanto, buscando uma maior integração com outras iniciativas mundiais
(OECD e WRI, por exemplo), a UNCSD apresentou como alternativa conceitual o
modelo Força motriz-Estado-Resposta – FER (Driving force-State-Response – DSR
em inglês), uma variação do modelo PER apresentado pela OECD. No modelo FER,
a força motriz representa as atividades e processos humanos que impactam de
forma positiva ou negativa o desenvolvimento sustentável, enquanto os indicadores
de Estado oferecem uma visão da condição do desenvolvimento sustentável e os
indicadores

de

resposta

representam

as

respostas

sociais

voltadas

ao

desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS DIVISION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENTE, 2001). No Anexo B são apresentados os cinco temas, treze subtemas e os 19 indicadores propostos para a dimensão ambiental dos indicadores da
UNCDS e seu enquadramento no modelo alternativo proposto pela mesma
organização.
Ainda no âmbito das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA) apresentou em 1995 o projeto: “Perspectivas do Meio
Ambiente Mundial” (Global Environmental Outlook), denominado de Projeto GEO. O
Projeto GEO foi criado para atender a duas solicitações específicas estabelecidas na
Agenda 21:
Desenvolvimento de um processo de avaliação abrangente do meio ambiente
global (por meio de relatórios de desempenho);
Criação de um banco de dados comum, confiável e de acesso amplo com
informações sobre o estado do meio ambiente.

O Projeto GEO teve como objetivo principal consolidar uma forma de
avaliação das mudanças no meio ambiente, suas causas, impactos e respostas
políticas com foco no fornecimento de informações para a tomada de decisão quanto
às questões ambientais mundiais (UNEP, 2007). Para cumprir com esses objetivos,
o PNUMA apresentou, além do método de avaliação do estado do meio ambiente
(Modelo GEO), um banco de dados de indicadores ambientais global. Este banco de
dados foi apresentado em forma de um portal disponível na internet onde os países
e organizações participantes mantêm os indicadores monitorados atualizados. Ao
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todo, o portal conta com cerca de 450 parâmetros e informações diferenciadas em
vários níveis de detalhe e agregação. Dado ao enorme número de dados e variáveis,
o Projeto GEO elegeu uma cesta básica de indicadores ambientais (Anexo C)
divididos por área temática e atualizados pelos países e publicados anualmente pelo
PNUMA (PNUMA, 2007). Os indicadores propostos pelo modelo GEO foram
definidos com base no modelo conceitual FPEIR (Força-motriz – Pressão – Estado –
Impacto – Resposta), uma adaptação do modelo conceitual apresentado pela
OECD, que considerava apenas as pressões exercidas no meio ambiente, o estado
e as respostas. Foram elaborados quatro relatórios GEO Globais: GEO-1 em 1997,
o GEO-2000 em 1999 e o GEO-3 em 2002 e o GEO-4, publicado em 2007. O
método elaborado para a produção dos relatórios GEO Globais foi desenvolvido,
também, de forma que pudesse ser adaptado e aplicado regionalmente (diversos
países organizados em blocos), nacionalmente e mais recentemente, no âmbito
municipal. Foram realizados relatórios GEO regionais do continente Africano, da
América Latina e Caribe, da América do Norte e outros. Outros 22 países também
aplicaram a metodologia GEO para a elaboração de relatórios nacionais, incluindo o
Brasil, em 2002.
No Brasil, além do relatório GEO Brasil 2002 (CÂMARA; SANTOS, 2002),
elaborado a partir do modelo GEO Global e coordenado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) publicou em 2002 o primeiro relatório brasileiro de
indicadores de desenvolvimento sustentável. O trabalho intitulado: “Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2000) foi realizado com base no método proposto pelo UNCDS e
adaptado à realidade local. Foram compilados 50 indicadores divididos entre as
quatro dimensões do desenvolvimento sustentável propostas pela UNCDS – Social,
Ambiental, Econômica e Institucional. Os indicadores propostos para a dimensão
ambiental são apresentados no Anexo D.
De forma geral, as iniciativas apresentadas adotaram um conjunto de temas
prioritários bastante similares, diferindo apenas em aspectos específicos das
localidades onde o método foi aplicado. Esta lógica facilitou o levantamento e
consolidação de um banco de dados comum para os âmbitos global, regional e
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nacional, viabilizando o processo de elaboração dos informes e avaliações aqui
apresentados, abrindo caminho para o desenvolvimento de métodos aplicáveis a
municípios e ao setor privado.
Seguindo a lógica dos informes globais sobre meio ambiente, foram
apresentadas iniciativas de avaliação ambiental para aplicação específica no âmbito
municipal. Estes trabalhos se basearam na importância do fenômeno de
urbanização e na complexidade de suas interações com o ambiente (PNUMA, 2007;
FRANCA, 2001; SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE; INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2004). Neste
contexto, algumas organizações desenvolveram métodos e sistemas de indicadores
que pudessem avaliar o estado do meio ambiente urbano e subsidiar a formulação
de políticas públicas específicas para esses ambientes. Até o ano de 2001, a United
Nations Centre for Human Settlements (UM-HABITAT) foi a única a desenvolver e
utilizar indicadores exclusivos para o ambiente urbano, implantando um programa de
indicadores urbanos com foco na produção de dados sobre as tendências do meio
urbano (FRANCA, 2001). O UN-HABITAT apresentou seu primeiro programa de
indicadores urbanos em 1991 sob o nome de “Programa de Indicadores de
Habitação” com foco na questão habitacional. Em 1993, o primeiro programa foi
ampliado para cobrir outros aspectos dos assentamentos urbanos, tendo sido
publicado como “Programa de Indicadores Urbanos”. A partir desses trabalhos, a
UN-HABITAT elaborou um banco de dados com informações das 237 cidades
participantes e apresentou os resultados do trabalho na Conferencia HABITAT II em
Istambul, no ano de 1996, culminando na definição de um conjunto de indicadores
para

monitoramento

do

ambiente

urbano

(UNITED

NATIONS

HUMAN

SETTLEMENTS PROGRAMME, 2004). O conjunto de indicadores proposto foi
organizado em seis temas, denominados módulos, mais um conjunto de
informações de base. Os módulos incluem indicadores de transporte, infra-estrutura
urbana, habitação, desenvolvimento socioeconômico, governo local e gestão
ambiental. Os indicadores relacionados à gestão ambiental estão listados no Anexo
E.
Outras iniciativas surgiram durante o processo iniciado pela UN-HABITAT e
foram importantes para a evolução do processo de avaliação ambiental urbana.
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Dentre elas destacam-se as iniciativas da Agência Ambiental Européia (EEA) e do
PNUMA. O trabalho desenvolvido pela EEA, com a publicação em 1995 de um
Relatório de Estado do Meio Ambiente (State of the Environment Report – SOE)
intitulado “Europe’s Environment: The Dobris Assessment” introduziu o conceito de
meio ambiente urbano e estruturou sua análise em três categorias (FRANCA, 2001):
Padrões urbanos;
Fluxos urbanos;
Qualidade ambiental urbana.

Apesar do relatório Dobris se propor a avaliar o estado do meio ambiente no
continente europeu como um todo, ele traz, entre os temas prioritários para
avaliação, a questão do ambiente urbano como uma das doze grandezas avaliadas
no relatório. A EEA propõe o uso de 55 (cinqüenta e cinco) indicadores ambientais
urbanos (Anexo F), que foram agrupados em três grupos focais e subdivididos em
16 atributos urbanos (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 1995). A escolha
desses indicadores ambientais urbanos foi feita com base nos resultados de um
estudo preliminar realizado em 72 cidades européias e que apresentou grande
limitação em relação às informações disponíveis para comparação, uma vez que
nem todos os dados necessários foram disponibilizados de forma a permitir a
comparação entre cidades. Com base nessas restrições, foram escolhidos os
indicadores ambientais apresentados no Anexo F. Com relação ao modelo
conceitual, a opção pela adoção dos grupos focais teve como objetivo ilustrar a
interdependência do fluxo de recursos naturais entre os sistemas urbanos e os
sistemas ambientais regionais e globais, além de examinar a relação entre o
desenvolvimento urbano e o grau de poluição e exploração dos recursos naturais
(EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 1995). Mesmo com o trabalho piloto
para a seleção dos indicadores realizados, a dificuldade de acesso às informações
para a composição dos indicadores restringiu a avaliação realizada. Assim, o
relatório Dobris apresenta dados de apenas 20 dos 55 indicadores propostos. A EEA
apresentou outras duas atualizações do Relatório do Estado do Meio Ambiente
apresentado em 1995. A primeira foi apresentada em 1998 (Europe’s environment:
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the sencond assessment), que manteve a questão do ambiente urbano como um
tema principal do relatório, e a segunda em 2003 (Europe’s environment: the thrid
assessment) que apresentou uma estrutura de temas prioritários organizados de
acordo com o modelo FPEIR (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, 2003).
Neste contexto, o PNUMA também implementou um programa voltado à
questão ambiental nos centros urbanos. Em decorrência da experiência adquirida
com a elaboração do primeiro informe regional GEO América Lática e Caribe,
identificou-se a necessidade de adequar a metodologia GEO para atender às
características das cidades latino-americanas quanto ao processo de urbanização
em curso. Assim, foi proposto o modelo GEO Cidades (SECRETARIA DO VERDE E
DO MEIO AMBIENTE; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, 2004; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO
AMBIENTE, 2007). O objetivo do projeto GEO Cidades é o de propiciar a avaliação
do estado do meio ambiente nos assentamentos urbanos, a partir das pressões
exercidas pelo processo de urbanização sobre os recursos naturais e os
ecossistemas das cidades e seu entorno (CONSÓRCIO PARCERIA 21, 2001). O
modelo GEO Cidades seguiu as diretrizes gerais do modelo GEO Global, porém
possibilitou uma maior flexibilidade metodológica, promovendo a regionalização dos
indicadores, o que por um lado possibilitou a adequação do modelo às diferentes
cidades e realidades analisadas, mas por outro, dificultou a comparação entre as
cidades que aplicaram o modelo. Vale ressaltar, ainda, que diferentemente dos
modelos globais e regionais que avaliam dados e informações de escala pequena,
ou seja, com baixo nível de detalhamento, o escopo reduzido dos modelos
municipais permite uma maior interface com iniciativas empresariais, podendo,
inclusive, servir de subsídio para o monitoramento de indicadores desempenho
ambiental para as organizações.
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3.2.1 Limitações quanto à aplicação dos modelos conceituais e indicadores
ambientais de âmbitos global, regional, nacional e municipal no contexto
empresarial

Embora a prática de avaliação ambiental por meio de indicadores tenha sido
desenvolvida inicialmente para avaliações territoriais, a aplicação desses modelos e
indicadores no âmbito empresarial possui algumas limitações, uma vez que
incorporam grande complexidade para a avaliação ambiental abrangente das
pressões, impactos e conseqüências das relações antrópicas com o meio ambiente.
Em relação às iniciativas apresentadas, o modelo e os indicadores utilizados
pela OECD têm como principal característica o foco na sustentabilidade e não no
desempenho ambiental. Assim, a aplicação desses indicadores para a avaliação do
desempenho ambiental em empresas pressupõe a adaptação dos indicadores
propostos e complementação com indicadores mais focados no desempenho. Em
relação ao conjunto de indicadores apresentado pela UNCDS, o uso do modelo FER
(Força-motriz-Estado-Resposta) para a organização dos indicadores inclui uma
parcela de subjetividade para a aplicação do modelo, não condizendo com a
objetividade necessária para a avaliação do desempenho ambiental em empresas.
Quanto aos indicadores propostos, grande parte deles está voltada à condição
ambiental externa às organizações, ou seja, não focam no desempenho ambiental,
mas podem ser adaptados e complementados para a utilização com este objetivo.
Os indicadores propostos pela WRI, por sua vez, possuem como característica um
alto nível de agregação, bastante adequado para simplificar grandes quantidades de
indicadores ambientais em um único número que permita a avaliação conjunta
dessas informações. O uso de indicadores agregados pelo setor empresarial não é
comum, uma vez que o conjunto de indicadores monitorados pelas organizações
privadas costuma ser menor em quantidade e mais específicos do que os modelos
para a avaliação de espaços territoriais propõem – como os da OECD, UNCDS e
WRI. Contudo, o uso de indicadores com alto nível de agregação poderia ser uma
ferramenta de gestão e comunicação importante para as organizações privadas,
uma vez que permitem uma visão mais ampliada dos avanços e retrocessos do
ponto de vista do desempenho ambiental geral. Um exemplo de aplicação de
indicadores agregados nas empresas são as emissões totais de gases de efeito
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estufa. Uma vez que as emissões estão relacionadas principalmente ao uso de
energia (elétrica, térmica, motriz) e a produção de resíduos e emissões, inventários
de gases de efeito estufa detalhados, ou seja, que considerem as emissões diretas e
indiretas permitiriam medir o desempenho ambiental geral das empresas com
razoável precisão. Em relação aos modelos GEO (GEO Global e GEO Municipal)
desenvolvidos pelo PNUMA, e o conjunto de indicadores apresentado pelo IBGE no
Brasil, os indicadores propostos possuem aderência a aplicabilidade no âmbito
empresarial, sobretudo para a avaliação de condições ambientais decorrentes das
atividades, produtos e serviços dessas organizações. Contudo, precisam ser
complementados com indicadores de desempenho ambiental para poderem
viabilizar a avaliação do desempenho ambiental de forma completa.
O Apêndice B apresenta uma análise simplificada dos modelos para avaliação
de espaços territoriais apresentados em relação à sua aplicabilidade no contexto
empresarial.

3.3 Indicadores de desempenho ambiental empresarial

No período em que as iniciativas governamentais descritas no item 3.2 do
presente

estudo

foram

desenvolvidas,

diversas

organizações

passaram

a

desenvolver trabalhos voltados a indicadores ambientais mais alinhados às
necessidades empresariais. Muito embora os primeiros trabalhos governamentais já
apontassem para a necessidade de desenvolver indicadores de desempenho
ambiental específicos para o âmbito empresarial, somente com a popularização dos
sistemas de gestão ambiental, na década de 1990, que a questão ganhou corpo
(MELO, 2006).
Segundo Gasparini (2003 apud MELO, 2006), os indicadores de desempenho
ambiental visam demonstrar práticas organizacionais buscando minimizar os
impactos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades, produtos e serviços.
Portanto, o uso de indicadores de desempenho ambiental não é um processo
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isolado em uma organização, mas sim parte de um modelo de gestão ambiental que
inclua objetivos, metas e atividades que necessitem de monitoramento e avaliação.
Na NBR ISO 14.031 (2004) indicadores de desempenho ambiental são definidos
como sendo a “expressão específica que fornece informações sobre o desempenho
ambiental de uma organização”. Tochetto (2004 apud MELO, 2006) reforça a
definição apresentada pela NBR ISO 14.031, e define indicadores de desempenho
ambiental como sendo medidas diretas e indiretas da qualidade ambiental utilizadas
para expressar o desempenho ambiental das organizações. Para Jasch (2001 apud
GHENO, 2006), os indicadores de desempenho ambiental agregam informações
sobre o meio ambiente com o objetivo de permitir o monitoramento, o
estabelecimento de objetivos, a identificação de melhorias de desempenho e a
comunicação.
Neste contexto, segundo Melo (2006) o desenvolvimento de indicadores de
desempenho ambiental tem sido foco de estudo em todo o mundo. Apesar disso,
Demajorovic (2003) destaca que diferentemente de indicadores financeiros,
expressos em moeda, os indicadores de desempenho ambiental apresentam uma
grande variedade de medições (Quilowatt-hora de energia consumida, quilogramas
de resíduos gerados, litros de efluentes líquidos, toneladas de gases de efeito
estufa, etc.), o que torna complexa a tarefa de seleção de indicadores. Para Albiero
Filho (2003 apud GHENO, 2006), a escolha de indicadores de desempenho
ambiental deve fundamentar-se em aspectos como: os objetivos da avaliação;
abrangência das atividades, produtos e serviços da empresa; as condições
ambientais e regionais; os aspectos ambientais significativos; os requisitos legais e a
capacidade de recursos financeiros, humanos e materiais para o desenvolvimento
dessas medições. Dessa forma, a seleção de indicadores de desempenho ambiental
deve partir de um modelo de avaliação e planejamento sistemático.
De maneira geral, os indicadores de desempenho ambiental devem ser
escolhidos considerando os seguintes critérios (FEDERAÇÃO E CENTRO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2004; THORESEN, 1999; JASCH,
1999 apud MELO, 2006):
a) Fundamentar-se nos objetivos da avaliação;
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b) Incorporar requisitos legais e outras demandas da sociedade;
c) Selecionar os indicadores a partir de aspectos ambientais significativos;
d) Considerar as escalas locais, regionais e globais para os impactos e as
condições ambientais monitoradas;
e) Clareza na definição das atividades a serem mensuradas, seja na linha de
produção de um produto, em uma unidade ou na corporação; e
f) Considerar a capacidade de recursos financeiros, materiais e humanos para o
desenvolvimento das medições.

Existem atualmente diversos modelos para aplicação de indicadores de
desempenho ambiental no âmbito empresarial, podendo-se citar: o modelo da GRI,
NBR ISO 14.031; do World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), e no âmbito brasileiro, o modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais
e Econômicas (Ibase), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP); do Instituto Ethos, além de publicações como o Anuário Gestão
Ambiental15, que apresenta uma cesta de indicadores ambientais das quinhentas
maiores empresas brasileiras. No contexto do setor varejista, entretanto, o uso de
modelos de avaliação do desempenho ambiental é recente e conta apenas com
iniciativas pontuais voltadas à adaptação desses modelos às especificidades do
setor. Sendo assim, serão apresentados dois dos principais modelos aplicáveis ao
setor empresarial como um todo – os modelos ISO 14.031 e GRI – e duas iniciativas
focadas no uso de indicadores ambientais no setor varejista.

15

O “Anuário Gestão Ambiental” é uma revista publicada pela Análise Editorial lançada pela primeira
vez em 2007.
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3.3.1 Proposta de avaliação do desempenho ambienta segundo a NBR ISO
14.031

No que tange a avaliação do desempenho ambiental empresarial, a NBR ISO
14.031 (2004) emerge como referência para a seleção de indicadores de
desempenho ambiental, uma vez que estabelece diretrizes para a avaliação do
desempenho ambiental com base no uso desse tipo de indicador. De acordo com a
NBR ISO 14.031 (2004), a avaliação do desempenho ambiental é um processo de
gestão interna das organizações que se utiliza de indicadores para o fornecimento
de informações, comparando o desempenho ambiental, passado e presente, de uma
organização com critérios e objetivos de desempenho ambiental. De acordo com a
norma, a avaliação do desempenho ambiental é um processo contínuo que deve
prever três etapas para sua realização (Figura 10):

a) Planejar: planejamento e a seleção de indicadores;
b) Fazer: levantamento e utilização de dados relevantes para os indicadores,
incluindo: Coleta de dados; análise, conversão e a avaliação das informações;
e o relato e comunicação dos indicadores;
c) Checar e Agir: Análise-crítica e comunicação dos resultados.
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Figura 10 - Esquema de avaliação do desempenho ambiental
Fonte: NBR ISO 14.031, 2004.

Para Chiummo (2004), a avaliação do desempenho ambiental deve oferecer
subsídios que permitam comprar diversas bases de informação e refletir a estágio
real dos objetivos e critérios de desempenho ambiental definidos, possibilitando o
diagnóstico de pontos fortes da gestão ambiental e pontos fracos, merecedores de
maior atenção. Para que isso seja possível, a NBR ISO 14.031 divide os indicadores
ambientais em duas categorias (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004):
Indicadores de condição ambiental (ICA): fornecem informações sobre a
condição do meio ambiente em que a empresa está atuando e permite a
avaliação dos efeitos de suas operações no meio ambiente.
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Indicadores de desempenho ambiental (IDA): fornecem informações sobre o
desempenho ambiental da empresa.

Os IDA’s são subdivididos em indicadores de desempenho gerencial (IDG) e
indicadores de desempenho operacional (IDO). Os IDG’s fornecem informações
sobre os esforços organizacionais para influenciar positivamente o desempenho
ambiental de suas operações, enquanto os IDO’s apresentam informações sobre
seu desempenho operacional em relação ao meio ambiente. A Figura 11 sumariza
as relações entre os tipos de indicadores, especialmente entre os indicadores de
desempenho ambiental e de condição ambiental.

Figura 11 – Inter-relações da administração e das operações de uma
organização com a condição do meio ambiente
Fonte: NBR ISO 14.031 (2004)
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Além do modelo conceitual para a organização dos indicadores, a norma
apresenta ainda um conjunto de 153 de indicadores de desempenho ambiental para
facilitar o processo de escolha pelas empresas. Os indicadores propostos foram
divididos em quatro categorias: uma geral, voltada à caracterização da empresa
como um todo, e três classes de indicadores de desempenho - desempenho
gerencial, desempenho operacional e condições ambientais, apresentadas no
Quadro 6 (BAIRD, S.; FREEMAN, K; MORHARD, J. E, 2002).
Categoria
Geral

Indicadores
de
desempenho
Gerencial

Indicadores
de
desempenho
Operacional

Indicadores
de condição
ambiental

Temas
Partes interessadas em potencial
Questões e visões das partes interessadas
Métodos para identificação das partes interessadas
Questões financeiras
Implementação de políticas e programas
Conformidade legal
Desempenho financeiro
Relações com a comunidade
Materiais
Energia
Serviços de apoio às operações da organização
Instalações físicas e equipamentos
Fornecimento e distribuição
Produtos
Serviços fornecidos pela organização
Resíduos
Emissões
Visão geral
Ar
Água
Solo
Flora
Fauna
Humanos
Estética, patrimônio e cultura

Quadro 6 – Categorias dos indicadores
apresentados pela NBR ISO 14.031

de

desempenho

ambiental

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BAIRD, S.; FREEMAN, K; MORHARD, J.
E, 2002 e NBR ISO 14.031, 2004.
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Dentre os 153 indicadores propostos pela norma, 8 estão relacionados aos
indicadores gerais, 44 aos indicadores de desempenho gerencial, 63 são focados no
desempenho operacional e 38 voltados às condições ambientais.
Vale ressaltar que a forma em que os dados e indicadores são apresentados
pode variar de acordo com a origem das informações e o tipo de análise que se
pretende. Segundo a NBR ISO 14.031 (2004) as informações transmitidas por meio
de indicadores podem ser expressas como medições diretas, relativas ou indexadas.
As medições ou cálculos diretos se caracterizam pela apresentação de dados e
informações absolutos, tal como o volume em litros de água consumida. As
medições ou cálculos relativos, por sua vez, se caracterizam por serem dados ou
informações comparados ou relacionados a outro parâmetro, por exemplo: o
consumo de energia elétrica por unidade de produto produzida ou tonelada de
resíduos produzidos por unidade de faturamento. Já as medições indexadas, se
caracterizam pela apresentação de dados ou informações descritivas convertidos
para unidades ou para uma forma que relacione a informação a um padrão ou base
de referência, tal como a emissão de efluentes líquidos de um ano corrente
expressas como uma percentagem das mesmas emissões em um ano base.
As três formas de expressar os dados e informações descritos pela norma
(diretos, relativos e indexados), podem ainda ser apresentadas de forma agregada
ou ponderada. Segundo a norma, a apresentação de forma agregada se caracteriza
por dados ou informações descritivas do mesmo tipo, mas de diferentes fontes, e
expressos de forma combinada, como a soma das emissões de gases de efeito
estufa, que incluem emissões relacionadas ao transporte, consumo de energia, uso
de combustíveis, entre outros. Por último, a apresentação de dados e informações
ponderados, caracterizados pela modificação do dado ou informações por meio da
aplicação de um fator relacionado à sua significância. Em relação à coleta dos dados
para a construção dos indicadores, a NBR ISO 14.031 (2004) enfatiza que as
organizações devem realizá-lo regularmente a partir de fontes apropriadas e na
freqüência estabelecida na etapa de planejamento.
A última etapa da avaliação do desempenho ambiental é a comunicação e
análise crítica dos resultados. O relato e a comunicação dos resultados fornecem
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informações que descrevem o desempenho ambiental e permite que uma
organização possa analisar criticamente seu desempenho e definir ações para
melhorar o desempenho da gestão e de suas operações. A comunicação do
desempenho ambiental pode ser realizada tanto com o foco no público interno da
organização como para seu público externo. A comunicação para o público interno
deve ser realizada de forma a permitir que os funcionários e fornecedores possam
cumprir suas responsabilidade e auxiliar a organização a atingir os critérios de
desempenho ambiental desejados. A comunicação externa, por sua vez, visa
informar outras partes interessadas no desempenho ambiental de uma organização
quanto ao seu desempenho ambiental.
Segundo a NBR ISO 14.031 (2004) diversos fatores podem influenciar a
decisão de uma organização em relatar as informações que descrevam seu
desempenho ambiental. Esses fatores podem incluir tanto o interesse dessas
organizações em melhorar sua posição nos negócios quanto suas relações com
outras partes interessadas, incluindo a comunidade onde opera.

3.3.2 O modelo GRI e a comunicação do desempenho ambiental empresarial

Segundo Demajorovic (2003), um dos grandes desafios para grande parte
dos setores industriais é demonstrar que as empresas estão efetivamente
diminuindo seus impactos ambientais e sociais. O desafio de comunicar o
desempenho ambiental da indústria pode ser estendido aos outros setores da
economia, uma vez que a sociedade está cada vez mais interessada em entender
como as empresas com as quais ela se relaciona estão agindo em relação ao meio
ambiente.
Apesar do crescente interesse das organizações em estabelecer um canal de
comunicação com a sociedade em relação às suas posturas ambientais (ROOS,
1999 apud CHIUMMO, 2004), essa comunicação ainda é bastante deficiente
(CHIUMMO, 2004), uma vez que existe uma grande desconfiança por parte da
sociedade em relação às informações divulgadas pelas empresas (DEMAJOROVIC,
94

95

2003). Existem muitas formas de uma empresa apresentar seu desempenho
ambiental. A própria NBR ISO 14.031 define algumas informações que podem ser
incluídas em relatórios voltados ao público externo, por exemplo:
Uma declaração do compromisso com a avaliação do desempenho ambiental
da organização como parte da gestão ambiental;
Uma descrição das atividades, produtos e serviços;
Uma declaração de seus aspectos ambientais significativos e indicadores
relativos à avaliação do desempenho ambiental;
Informações sobre desempenho relativo a seus critérios de desempenho
ambiental;
Ações decorrentes da avaliação do desempenho ambiental; e
A contribuição da gestão ambiental e da avaliação do desempenho para o
sucesso global da organização.

Contudo, existe uma tendência nas empresas em ampliar o escopo dos
relatórios de desempenho ambiental com a inclusão de variáveis econômicas e
sociais (DEMAJORIVIC, 2003). Neste contexto, o modelo apresentado pela Global
Reporting Initiative (GRI) tem se tornado uma das principais referências para a
elaboração de relatórios de sustentabilidade, ou seja, relatórios que incluam as
variáveis econômica, ambiental e social. Os trabalhos realizados por Morhard, Baird
e Freeman (2008), Santos e Pinheiro (2005 apud PIRES) e Silva (2006), destacam
que o modelo de relatório do GRI é o mais debatido e utilizado no meio empresarial.
O GRI foi criado com o objetivo de aproximar os níveis de qualidade dos
relatórios de sustentabilidade aos relatórios financeiros utilizados pelo setor
empresarial (UNIETHOS, 2007), ou seja, estabelecer um conjunto de diretrizes para
organizar indicadores econômicos, sociais e ambientais, de modo que as
organizações possam avaliar e comunicar seu desempenho nestas questões. As
diretrizes para a elaboração do modelo GRI dividem o relatório em três categorias de
conteúdo (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2006):
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Perfil: Informações de contexto, tais como a estratégia organizacional,
governança e perfil;
Forma de gestão: descrição sobre a forma com que uma organização trata
determinado conjunto de temas; e
Indicadores de desempenho: informações comparáveis sobre o desempenho
econômico, ambiental e social.

O modelo propõe ainda o agrupamento dos conteúdos em dois conjuntos de
informações distintos (Quadro 7):
elementos estruturantes, que apresentam os dados sobre o perfil e as formas
de gestão da organização, ou seja, elementos que servem para a
apresentação e contextualização dos dados apresentados no relatório;
indicadores de desempenho, que apresentam os resultados financeiros,
ambientais e sociais da gestão empresarial.

Estrutura das Diretrizes GRI
Elementos estruturantes

Visão e Estratégia
Perfil Organizacional
Escopo do Relatório
Estrutura e Governança
Engajamento de Partes
Interessadas
Princípios Orientadores e
Sistemas de Gestão

Indicadores de Desempenho

"Indicadores

"Indicadores

Econômicos
essenciais"

Econômicos adicionais"

Indicadores Sociais
essenciais

Indicadores

Indicadores Sociais
adicionais

Indicadores
Ambientais adicionais

Ambientais essenciais

Quadro 7 – Estrutura das diretrizes GRI
Fonte: elaborado pelo autor com base em Global Reporting Initiative, 2006
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Em relação aos indicadores de desempenho, o modelo do propõe o uso de 97
indicadores divididos entre as dimensões econômica, ambiental e social. Existe
ainda uma classificação para os indicadores propostos que considera a relevância e
o interesse do público-alvo do relatório. Os indicadores são classificados como
essenciais, ou seja, relevantes para as partes interessadas, e adicionais, que
refletem temas relevantes para algumas organizações, mas que não o são para a
maioria das organizações (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2006). As diretrizes
do modelo sugerem que todos os indicadores essenciais aplicáveis devem ser
apresentados no relatório a não ser que estejam fora do escopo definido pelo
relatório. O número total de indicadores propostos pelo modelo e sua classificação
segundo o grau de relevância são apresentados na Tabela 8 abaixo:

Tabela 8 – Indicadores de desempenho do modelo GRI
Indicadores de
desempenho
Econômico
Ambiental
Social
Total

Indicadores essenciais
10
16
24
50

Indicadores
adicionais
3
19
25
47

Total
13
35
49
97

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Global Reporting Initiative, 2006.

No que se refere aos indicadores de desempenho ambiental, foco desta
pesquisa, o GRI adota uma abordagem temática que compreende indicadores
relacionados ao uso de insumos (materiais, energia e água), produção (emissões,
efluentes e resíduos), biodiversidade, conformidade legal, transporte e geral. Ao
todo, o modelo propõe o uso de 30 indicadores de desempenho ambiental,
apresentados no Quadro 8 abaixo:
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(Continua)
TEMA

Cód.
GRI
EN01

MATERIAIS

EN02
EN03
EN04
EN05

ENERGIA
EN06

EN07
EN08
ÁGUA

EN09
EN10

EN11

EN12
BIODIVERSIDADE
EN13

INDICADOR
Materiais usados por peso ou volume.
Percentual dos materiais usados provenientes de
reciclagem.
Consumo de energia direta discriminado por fonte de
energia primária.
Consumo de energia indireta discriminado por fonte
primária.
Energia economizada devido a melhorias em
conservação e eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo
consumo de energia, ou que usem energia gerada por
recursos renováveis, e a redução na necessidade de
energia resultante dessas iniciativas.
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e
as reduções obtidas.
Total de retirada de água por fonte.
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada
de água.
Percentual e volume total de água reciclada e
reutilizada.
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou
administrada dentro de áreas protegidas ou adjacentes
a elas; e áreas de alto índice de biodiversidade fora das
áreas protegidas.
Descrição de impactos significativos na biodiversidade
de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas
e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das
áreas protegidas.

Habitats protegidos ou restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a
EN14
gestão de impactos na biodiversidade.
Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em
listas nacionais de conservação com habitats em áreas
EN15
afetadas por operações, discriminadas pelo nível de
risco de extinção.
Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito
EN16
estufa, por peso.
Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito
EN17
EMISSÕES,
estufa, por peso.
EFLUENTES E
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito
RESÍDUOS
EN18
estufa e as reduções obtidas.
Emissões de substâncias destruidoras da camada de
EN19
ozônio, por peso.
Legenda: E – Essenciais A – Adicionais

CLASS.
E
E
E
E
A

A

A
E
A
A

E

E
A
A

A

E
E
A
E
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(Conclui)
TEMA

Cód.
GRI
EN20
EN21
EN22
EN23

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

EN24

EN25

EN26
PRODUTOS E
SERVIÇOS
EN27

INDICADOR
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas, por tipo e peso.
Descarte total de água, por qualidade e destinação.
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.
Número e volume total de derramamentos significativos.
Peso de resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados considerados perigosos nos
termos da Convenção da Basiléia13 – Anexos I, II, III e
VIII, e percentual de carregamentos de resíduos
transportados internacionalmente.
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de
biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados
significativamente afetados por descartes de água e
drenagem realizados pela organização relatora.
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de
produtos e serviços e a extensão da redução desses
impactos.
Percentual de produtos e suas embalagens
recuperadas em relação ao total de produtos vendidos,
por categoria de produto.

Valor monetário de multas significativas e número total
de sanções não-monetárias resultantes da nãoconformidade com leis e regulamentos ambientais.
Impactos ambientais significativos do transporte de
produtos e outros bens e materiais utilizados nas
TRANSPORTE
EN29
operações da organização, bem como do transporte de
trabalhadores.
Total de investimentos e gastos em proteção ambiental,
GERAL
EN30
por tipo.
Legenda: E – Essenciais A – Adicionais
CONFORMIDADE

EN28

CLASS.
E
E
E
E

A

A

E

E

E

A

A

Quadro 8 - Indicadores do modelo GRI – G3
Fonte: Elaborado pelo autor com base em GRI, 2006.

Segundo Bortolin (2008), o principal mérito do modelo GRI está relacionado
ao fato dessa estrutura abranger de forma ampla todos os âmbitos da
sustentabilidade (econômico, social e ambiental). O Bortolin (op. cit.) ressalta ainda
que o ponto forte do modelo GRI reside no amplo apoio e aceitação das diretrizes
pelas empresas e organizações não-governamentais de todo o mundo. Entretanto,
como qualquer modelo, as diretrizes do GRI apresentam algumas deficiências. A
despeito da forma sistematizada para apresentação dos indicadores quantitativos,
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os indicadores qualitativos se apresentam de forma dispersa ao longo do relatório,
dificultando a comparabilidade e a avaliação dessas informações.
Apesar dessa limitação, o modelo de relatório de sustentabilidade
apresentado pelo GRI é uma importante ferramenta de gestão, uma vez que oferece
uma estrutura padrão de comunicação e a inclusão das partes interessadas.
Ademais, ao estimular a divulgação de informações a respeito do desempenho das
organizações, o modelo GRI pode estimular a melhoria contínua, o que refletirá em
reduções de impactos ambientais.
No contexto da avaliação do desempenho ambiental, tanto o modelo GRI
como o modelo ISO formam a base para o uso de indicadores ambientais pelo setor
varejista. O modelo apresentado pela norma NBR ISO 14.031 oferece uma
plataforma robusta para a definição das estratégias corporativas de gestão dos
aspectos ambientais e permite grande flexibilidade na escolha dos indicadores a
serem empregados. Diferentemente do modelo ISO, o modelo GRI propõe o uso de
um conjunto mínimo de indicadores ambientais pré-definidos, que, por um lado
reduz a flexibilidade no uso de indicadores, mas por outro, oferece uma plataforma
de monitoramento que permite a comparação do desempenho ambiental das
empresas que utilizam este modelo. No âmbito da avaliação do desempenho do
setor varejista, observa-se que ambos os modelos poderiam ser aplicados de forma
complementar, oferecendo um conjunto de indicadores mais adaptado à realidade
do setor.

No entanto, apesar do setor varejista já incorporar características do

modelo GRI e ISO, o setor possui algumas especificidades que serão tratadas a
seguir.
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3.3.3 Indicadores para a avaliação do desempenho ambiental no setor
varejista

A avaliação do desempenho ambiental no setor varejista supermercadista
ainda é bastante recente. Em um estudo produzido pela KPMG, a pedido do
Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Austrália (KPMG, 2002),
demonstrou que em 2002, das 100 maiores empresas de varejo16 no mundo, apenas
37 publicaram relatórios de desempenho ambiental e social. Em 2005, o número
chegou a 47 empresas, porém, ainda muito distante do número de empresas que
publicaram apenas relatórios financeiros, que alcançou 86% das empresas
pesquisadas (KPMG INTERNATIONAL, 2005). O estudo constatou ainda que a
maior parte das empresas do setor varejista que publicaram relatórios de
sustentabilidade naquele ano utilizou o modelo GRI como base conceitual para
elaboração de seus relatórios.
Apesar da dimensão econômica do setor varejista supermercadista, não
foram encontrados modelos internacionais para a avaliação do desempenho
ambiental específicos para o setor. A iniciativa internacional encontrada que mais se
aproxima do setor supermercadista é a apresentada pela Confederação das
Indústrias de Alimentos e Bebidas da União Européia (CIAA), que selecionou um
conjunto de indicadores de desempenho ambiental com base no conceito de
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) para a realização de um diagnóstico do setor de
alimentos e bebidas (CONFEDERATION OF THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES
OF THE EUROPEAN UNION, 2007).
A ACV é uma metodologia que avalia os aspectos e os impactos potenciais
associados ao ciclo de vida de uma determinada atividade ou produto, considerando
desde a extração de recursos naturais, passando pelo seu uso e terminando no seu
descarte, término ou disposição final (COLTRO, 2007). A adoção da metodologia de
ACV pela CIAA como base para a avaliação do desempenho ambiental do setor de
16

O estudo apresentado pela KPMG inclui o varejo supermercadista, mas não se limita a ele, uma
vez que inclui outras empresas do setor varejista.
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alimentos e bebidas permitiu um aprofundamento da avaliação dos impactos
ambientais resultantes da cadeia de suprimentos relacionados ao setor. O modelo
da CIAA divide o ciclo de vida dos produtos alimentícios e bebidas em cinco grupos:
agricultura; industrialização/processamento de alimentos; transporte; distribuição e
venda; alimentação domiciliar (Figura 12).

Agricultura

Industrialização/
processamento
de alimentos

Transporte

Distribuição
e venda

Alimentação
domiciliar

Figura 12 - Fases do ciclo de vida de produtos alimentícios: modelo CIAA
Fonte: Elaborado pelo autor com base em CONFEDERATION OF THE FOOD AND
DRINK INDUSTRIES OF THE EUROPEAN UNION, 2007

Para cada elo da cadeia foram definidos os principais impactos ambientais por
meio de um diagrama de entradas e saídas. Este modelo permitiu determinar as
principais contribuições de cada elo da cadeia de valor na geração de impactos
ambientais do setor e a proposição de estratégias para a redução desses impactos
ao longo da cadeia. No entanto, o modelo serve apenas como referencial para a
seleção de indicadores específicos para o setor, uma vez que não apresenta uma
estrutura conceitual para a avaliação e comunicação do desempenho ambiental. No
Brasil, entretanto, já existem experiências voltadas especificamente à avaliação do
desempenho ambiental no setor varejista.
Criado com o objetivo de mobilizar, capacitar, reconhecer, gerar e disseminar
conhecimentos sobre as práticas de responsabilidade social em empresas e
entidades varejistas, o Centro de Excelência no Varejo da Fundação Getúlio Vargas
(GVCev) é pioneiro no Brasil no desenvolvimento de modelos de avaliação da
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Responsabilidade Social17 para o setor varejista (GELMAN; PARENTE, 2008). Em
2005, o GVCev, em parceria com o Instituto Ethos, apresentou a publicação
“Indicadores de Responsabilidade Social nas Empresas Varejistas” (FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005), uma ferramenta de auto-avaliação
para as empresas do setor. Outra importante referência é o “Guia Prático APAS –
Supermercado Sustentável” (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS,
200-) que apresenta um questionário para a auto-avaliação de empresas do setor
varejista supermercadista.
Contudo, são poucas as experiências práticas de avaliação e comunicação do
desempenho ambiental em empresas do setor varejista supermercadista brasileiro.
Para Pascoal (2008 apud JURACI; PARENTE, 2008), os melhores casos de
responsabilidade social do varejo no país ainda são pontuais e com pouco ou
nenhum referencial teórico. Considerando que a publicação de relatórios de
desempenho ambiental ou de sustentabilidade é um indício da incorporação de
práticas de avaliação do desempenho nas empresas, evidencia-se que o setor
varejista supermercadista brasileiro está iniciando a incorporação dessas práticas
em suas operações. No país, apenas as três maiores empresas do setor
(Companhia Brasileira de Distribuição, Wal-Mart Brasil e Carrefour) publicam
relatórios anuais de sustentabilidade.
Assim como observado no estudo realizado pela KPMG (2002), nos três
casos brasileiros, as empresas também optaram por utilizar o modelo GRI para a
elaboração de seus relatórios de sustentabilidade. Dessa forma, com o intuito de
aprofundar as ferramentas utilizadas para a avaliação do desempenho ambiental
pelas empresas varejistas, serão apresentados, a seguir, os resultados do estudo
realizado pela empresa de consultoria KPMG em 2002, que consolidou os
indicadores utilizados pelo varejo para a comunicação sobre sustentabilidade e a
experiência brasileira desenvolvida pelo Instituto Ethos e Centro de Excelência no
Varejo.

17

Para o GVCev, o conceito o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é análogo aos
conceitos de sustentabilidade, cidadania corporativa e responsabilidade socioambiental, uma vez que
considera os aspectos econômicos, ambientais e sociais para a sua avaliação (GELMAN; PARENTE,
2008).
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3.3.3.1 Indicadores de desempenho ambiental utilizados por empresas
varejistas no mundo

Em 2002, o Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da
Austrália encomendou um estudo junto à empresa de consultoria KPMG com
objetivo de identificar as tendências e benefícios da elaboração de relatórios de
sustentabilidade por empresas do setor varejista (KPMG, 2002). A pesquisa
apresentou, também, um compêndio com os indicadores de desempenho utilizados
por essas empresas na elaboração de seus relatórios de sustentabilidade. Vale
ressaltar que a pesquisa não se limitou aos indicadores de desempenho ambiental,
contudo, esses indicadores foram os que apresentaram a maior freqüência e peso
nos relatórios analisados. Esse estudo foi realizado com base nos relatórios de
sustentabilidade de 37 empresas do setor varejista listadas entre as 100 maiores
empresas da Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Eslovênia, África do Sul, Espanha,
Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, além de empresas listadas no Global
Fortune Top 250 Companies (GFT250). No Quadro 9 consta o nome e o país de
origem das empresas consideradas no estudo.
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Empresa
AEON
Axfood
Cargill
Coop
Diaei
Dixons Group
FDB Koncernen
Great Universal Stores
Group Auchan
Home Depot
Itochu Corporation
Ito-Yokado
J.C. Penney
Kawasho
Kesko
KF
Kingfisher
LVMH
Marubeni Corporation
McDonalds
Metro AG
Mitsubishi Corporation
Mitsui & Co
Møller Gruppen AS
Mycal
Nissho Iwai Corporation
Norks Kjøttsamvirkit
Royal Ahold
Sainsbury’s
SOK Corporation
Sophus Berendsen
Sumitomo Corporation
Supervalu
Svenska Lantmännen
Takashimaya
The Warehouse
Tradeka Corporation

País de origem
Japão
Suécia
Canadá
Noruega
Japão
Reino Unido
Dinamarca
Reino Unido
França
Estados Unidos
Japão
Japão
Estados Unidos
Japão
Finlândia
Suécia
Reino Unido
França
Japão
Estados Unidos
Alemanha
Japão
Japão
Noruega
Japão
Japão
Noruega
Holanda
Reino Unido
Finlândia
Dinamarca
Japão
Japão
Suécia
Japão
Nova Zelândia
Finlândia

Quadro 9 - Empresas incluídas no estudo da KPMG – 2002
Fonte: KPMG, 2002.
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Com relação ao uso de indicadores de desempenho em geral, ou seja,
relacionados ao desempenho econômico, social e ambiental, foi constatado pelo
estudo que as companhias avaliadas utilizam uma gama limitada de indicadores,
tanto em variedade quanto em quantidade (KPMG, 2002). Ademais, mesmo os
indicadores reportados não apresentam dados detalhados ou qualquer tipo de
comparação em relação a anos anteriores, objetivos e metas corporativos. A
pesquisa ainda identificou que a maior parte das empresas apresentou informações
sobre o desempenho ambiental relacionado aos seus produtos, sendo que as
principais iniciativas reportadas foram: análise de ciclo de vida de produtos, incentivo
à reciclagem de embalagens, oferecimento de produtos mais sustentáveis (produtos
certificados e orgânicos) e o oferecimento de produtos produzidos de forma
socialmente responsável.
Como resultado do estudo, a KPMG sistematizou os indicadores relacionados
ao desempenho econômico, ambiental e social utilizados pelas 37 companhias
pesquisadas. No Quadro 10 são apresentados os indicadores de desempenho
ambiental, foco do presente trabalho, utilizados para a elaboração dos relatórios de
desempenho ambiental das empresas pesquisadas pelo estudo. Vale ressaltar que
os indicadores foram organizados conforme o modelo GRI disponível quando da
realização do estudo e difere do modelo atual, que foi revisado no ano de 2006.
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(Continua)
Indicadores de
desempenho
ambiental

Detalhamento /
Desagregação

Indicadores
absolutos

Indicadores
relativos

Materiais
Total de produtos
“verdes” adquiridos –
quantidade e custos

Total de materiais de
embalagem

Tipo de material (papel,
plástico, etc.)
Itens para embalagem
(sacos de plástico, copos
descartáveis, tampas,
guardanapos, etc.)

Número de produtos
ou $

Por ano ou em
porcentagem to total
de produtos

Número, peso (kg ou
toneladas), volume
(m³) e $

Por ano

Número e peso

Por ano

Número de folhas ou
$

Por ano

Giga-joules, kWh,
MWh

Por unidade de
produto, área
construída, horas de
operação, unidade de
produto
comercializada

$

Por unidade de
produto, unidades
comercializadas,
como uma % dos
custos de operação

Embalagens reutilizáveis
recuperáveis
ou devolvidas para
reutilização
Materiais (polietileno, papel)
Sacolas plásticas

Total de papel
utilizado ou adquirido
– quantidade e custos

Tamanho (pequeno, médio,
grande e extra-grande)
Tipo de uso (copia,
impressão, publicações,
etc.)

Energia
Tipo de energia (carvão,
óleo, gás, eletricidade,
combustível)
Consumo de energia
direto

Tipos de uso (iluminação,
resfriamento, aquecimento,
transporte)
Energias renováveis e não
renováveis

Custos e economia
de energia

Tipo de custo
(investimentos, impostos,
compra de energia)
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(Continuação)
Indicadores de
desempenho
ambiental

Detalhamento /
Desagregação

Indicadores
absolutos

Indicadores
relativos

Água

Consumo total de
água

Fonte de fornecimento
(fornecimento municipal,
águas subterrâneas, águas
pluviais)

Litros ou m³

Por ano, unidade de
produto
comercializada, área
construía, por hora

Litros ou m³

Por ano, por unidade
de produto
comercializada, por
área de vendas, % do
total da água
consumida

Tipo de custos (consumo de
água, taxas, multas)

$

Por ano, unidade de
produto, unidade de
vendas

Localização geográfica,
unidade de negócio ou
grupo

Km²

Por ano

Reuso e reciclagem
de água

Custo e economia de
água
Biodiversidade

Áreas arborizadas

Emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos
Emissões de gases
de efeito estufa
Substâncias
destruidoras da
camada de ozônio e
emissões

Toneladas de CO2
equivalentes

Tipo de substância

SOx, NOx e outras
emissões

Geração total de
resíduos –
quantidade e custos

Tipo de resíduo (orgânico,
madeira, metal, vidro,
plástico, papelão, papel,
perigosos, radioativo)
Destinação (reuso,
reciclagem, compostagem,
incineração, aterro sanitário)

Por ano, por unidade
de vendas, por área
construída, por hora

Kg ou toneladas

Kg ou toneladas

Por ano

Peso (Kg ou
Toneladas)
Volume (m³) e $

Por ano
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(Continuação)
Indicadores de
desempenho
ambiental

Detalhamento /
Desagregação

Indicadores
absolutos

Indicadores
relativos

Eficiência na
separação de
resíduos para
reciclagem

Resíduos recicláveis

% do total de
resíduos

Redução na geração
de resíduos

Número, toneladas

Por ano

Toneladas por ano

% ou índice em
relação aos resíduos
enviados para aterros
sanitários

Tipo de produto (latas de
alumínio, restos de
alimentos, leite, garrafas
PET, etc.)
Reciclagem total

Tipo de resíduo (orgânico,
vidro, alumínio)
Localização geográfica /
região

Efluentes

Não foram encontrados exemplos relacionados à efluentes

Produtos e Serviços
Energia

Consumo de energia, custos
e economias

Por unidade de
produto

Água

Consumo, reuso,
reciclagem, custos e
economias

Por unidade de
produto

Volume de produtos
“verdes” comprados –
quantidade e custos

Número e $

% do total de
produtos comprados

Não foram encontrados exemplos de indicadores relacionados ao desempenho ambiental de produtos
Atendimento à legislação
Número de
funcionários em
funções de gestão
ambiental

Unidade de negócio ou
grupo

Número
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(Continuação)
Indicadores de
desempenho
ambiental

Detalhamento /
Desagregação

Indicadores
absolutos

Indicadores
relativos

Atendimento à legislação
Certificação na ISO
14.001

Por região geográfica

Número de locais
certificados no final
do ano.

Número de
companhias ou locais
monitorados

Tipo de entrada ou saída
ambiental

Número no final do
ano

% do total de
companhias

Km
Reduções

Por ano, por unidade
de produto
comercializada

Transporte
Tipo de veículo (veículo de
entrega)
Distância percorrida

Produtos transportados
(perecíveis, utilidades
domésticas, etc.)

Combustível utilizado
para transporte

Consumo de energia para
distribuição porta-a-porta.

Litros

Por ano, por unidade
de produto
comercializada

Emissões
atmosféricas em
transportes

Emissões de CO2

Toneladas

Por unidade de
volume por dia

$

Por ano

$

Por ano

Despesas ambientais
Tipo (investimentos de
capital, máquinas e
equipamentos, manutenção,
operação)
Custos das áreas de
negócio associados a
impactos ambientais

Tipo de prevenção (poluição
do ar, água, energia,
resíduos)
Tipo de destinação final de
resíduos (reciclagem, aterro,
incineração, tratamento,
outros)

Custos Upstream
(cadeia de
suprimentos) e
Downstream
(clientes)
relacionados a
impactos ambientais.

Custos para atendimento à
legislação (taxas para
destinação final de
embalagens, multas)
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(Conclui)
Indicadores de
desempenho
ambiental

Detalhamento /
Desagregação

Indicadores
absolutos

Indicadores
relativos

Despesas ambientais
Sistemas: implantação,
certificação, operação
incluindo custos de
consultoria

Custos de
gerenciamento

$

Por ano

Treinamento e educação em
meio ambiente
Funcionários

Custos de
Desenvolvimento e
Pesquisa

Tipo de produto

$

Por ano

Custos de
conservação do meio
ambiente
relacionados a
atividades sociais

Tipo (doações, horas de
trabalho, atividades de
conservação)

$

Por ano

Quadro 10 - Indicadores de desempenho ambiental das 37 empresas varejistas
pesquisadas – 2002
Fonte: KPMG, 2002.

O conjunto de indicadores de desempenho ambiental constatado pela análise
dos 37 relatórios de sustentabilidade oferece indícios importantes sobre a prática da
gestão ambiental e avaliação de desempenho ambiental pelo setor varejista. Apesar
do estudo realizado ter constatado que as companhias pesquisadas reportam um
número elevado de iniciativas voltadas ao oferecimento de produtos de forma a
gerar menores impactos ambientais, os indicadores de desempenho publicados por
elas apresentam dados pouco detalhados a respeito dessas iniciativas. Não foi
constatado nenhum indicador de desempenho ambiental relacionado a fornecedores
e os indicadores relacionados a produtos e serviços levaram em conta apenas os
impactos ambientais decorrentes da produção e a venda de “produtos verdes”.
Desta forma, o estudo sugere que o setor varejista ainda não inclui em seus
processos

de

avaliação

de

desempenho

ambiental

aspectos

ambientais

relacionados à sua cadeia de suprimentos, a produtos, serviços e consumidores.
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Isso pode ser explicado pela natureza complexa e ampla dos indicadores
relacionados a essas atividades.
Outra constatação é a predominância de indicadores agregados, por exemplo,
emissões atmosféricas por m² de área construída. A apresentação de dados
agregados é importante para a avaliação geral do desempenho ambiental, mas não
fornece dados específicos suficientes para a gestão dos aspectos ambientais
relevantes das organizações. Vale ressaltar que o conjunto de indicadores
apresentados no estudo realizado pela KPMG (2002) não reflete apenas a prática de
avaliação de desempenho ambiental do setor varejista supermercadista, uma vez
que o estudo foi realizado com base em empresas varejistas.
Por fim, não se pode subestimar a relevância do conjunto de indicadores
apresentados pelo estudo, uma vez que representam a totalidade dos indicadores
de desempenho ambiental utilizados pelas maiores empresas do setor varejista no
mundo. No caso brasileiro, o Instituto Ethos, em parceria com o Centro de
Excelência no Varejo da Fundação Getúlio Vargas (GVCev) apresenta uma iniciativa
voltada especificamente ao varejo, propondo uma estrutura voltada para a avaliação
da responsabilidade social nas empresas do setor.

3.3.3.2 Indicadores de Responsabilidade Social nas Empresas Varejistas

Com o objetivo de oferecer às empresas varejistas uma ferramenta mais
aprofundada para o diagnóstico da incorporação da responsabilidade social às
estratégias empresariais, o Instituto Ethos, em conjunto com o Centro de Excelência
no Varejo da Fundação Getúlio Vargas (GVCev), desenvolveu um conjunto de
indicadores específicos para o setor. Os “Indicadores de Responsabilidade Social
nas Empresas Varejistas” foram desenvolvidos como um suplemento setorial para os
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial para permitir que as
empresas varejistas possam avaliar as oportunidades e desafios típicos do setor. A
ferramenta permite ainda a elaboração de índices de desempenho do varejo e a
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comparação de estágios da gestão socialmente responsável (FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005). O modelo conta com um total de 37
indicadores organizados em forma de questionário de auto-avaliação e divididos em
sete temas:
Valores, transparência e governança
Público interno
Meio Ambiente
Fornecedores
Consumidores e Clientes
Comunidade
Governo e Sociedade

Em relação aos temas apresentados, vale destacar que os indicadores
relacionados aos fornecedores, consumidores e clientes são apresentados em
separado do tema “meio ambiente”, diferentemente do modelo GRI que incorpora no
conjunto de indicadores de desempenho ambiental, os aspectos relacionados a
esses públicos. Sendo assim, os indicadores incluídos nessas temáticas
(fornecedores, consumidores e clientes) também serão apresentados e analisados,
uma vez que esses indicadores estão incluídos no escopo do conjunto de
indicadores básicos que se pretende apresentar ao final deste trabalho.
Em relação aos indicadores, para cada um dos temas foram desenvolvidas
três tipologias diferentes e complementares para a avaliação do estágio de
incorporação da responsabilidade social na empresa: indicadores de profundidade,
indicadores binários e indicadores qualitativos. Os indicadores de profundidade são
apresentados em forma de quadros contínuos apresentando o nível de evolução de
determinada prática, onde o quadro mais à direita representa o melhor desempenho
naquela prática específica (Figura 13).
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Figura 13 - Exemplo de indicador de profundidade
Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005

Os indicadores binários, por sua vez, são apresentados em forma de
questões binárias (sim ou não) relacionadas a um indicador de profundidade. Esses
indicadores

fornecem

informações

complementares

sobre

o

estágio

da

responsabilidade social identificado pela empresa e podem contribuir para a
identificação de práticas complementares para a gestão dos negócios. Por último, os
indicadores quantitativos que apresentam informações específicas e numéricas de
alguns temas. Esses indicadores, se avaliados em séries anuais e cruzados com
outras informações e dados, permitem uma análise mais objetiva dos resultados da
gestão da empresa.
Para a avaliação do conjunto de indicadores propostos pelo modelo foram
excluídos os indicadores de profundidade por serem de difícil apresentação e
análise. Assim, dar-se-á ênfase aos indicadores binários e indicadores quantitativos.
Os indicadores binários, apesar de não apresentarem como característica a
quantificação dos impactos, apresentam temas relevantes e algumas vezes não
considerados no conjunto de indicadores quantitativos apresentados. Dos 37
indicadores propostos pelo modelo serão apresentados: os cinco indicadores
relacionados ao tema “meio ambiente”; o indicador de Critérios de Seleção e
Avaliação de Fornecedores relacionado ao tema “fornecedores”; e o indicador
“Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos Produtos e Serviços”
relacionado ao tema “consumidores e clientes”.
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O modelo de Responsabilidade Social nas Empresas Varejistas propõe o uso
de cinco indicadores para o tema meio ambiente, são eles:
a) Comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade ambiental;
b) Educação e conscientização ambiental;
c) Gerenciamento do impacto no meio ambiente e no ciclo de vida de produtos e
serviços;
d) Sustentabilidade da economia florestal; e
e) Minimização de entradas e saídas de materiais.

Cada indicador proposto é subdividido em indicadores de profundidade e
binários, sendo que parte deles conta ainda com indicadores quantitativos. Os
indicadores relacionados ao tema “meio ambiente” são apresentados no Quadro 11
abaixo:
(Continua)
Indicador: Comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade
ambiental
Indicadores binários
A empresa:
tem uma pessoa responsável pela área de meio ambiente que participa das suas decisões
estratégicas?
participa de comitês/ conselhos locais ou regionais para discutir a questão ambiental com o
governo e a comunidade
contribui para a preservação da biodiversidade por meio de projeto(s) de conservação de áreas
protegidas e/ou programa de proteção a animais ameaçados?
possui política, programa e processos específicos de conservação ambiental para atuar em áreas
protegidas ou ambientalmente sensíveis?
Indicadores binários
tem política explícita de não-utilização de materiais e insumos provenientes da exploração ilegal
de recursos naturais (como madeira, produtos florestais não-madeireiros, animais etc.)?
dispõe de processos para mapeamento, análise e ação sistêmica para a melhoria da qualidade
ambiental?
segue as normas para a poda de árvores que interfiram em sua atividade comercial?
busca alternativas de embalagens que causem menor impacto ambiental (como sacolas
biodegradáveis ou de tecido em vez de sacos plásticos; utilização de embalagens retornáveis em
vez de copos e garrafas descartáveis)?
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(Continuação)
Indicador: Educação e Conscientização Ambiental
Indicadores binários
A empresa:
Desenvolve periodicamente campanhas internas de redução do consumo de água e de energia?
desenvolve periodicamente campanhas internas de educação para o consumo consciente e a
reciclagem de materiais?
Conscientiza seus funcionários para o uso racional de embalagens?
Na campanha de educação para o consumo consciente, a empresa:
Trata da questão de redução de resíduos (como embalagens desnecessárias, sacolas etc.)?
Educa os consumidores para evitar desperdícios, orientando para o uso integral dos produtos
(como, por exemplo, questões referentes ao consumo de energia apresentadas nos
eletrodomésticos, símbolos de reciclagem nas embalagens e identificação de origem de produtos
orgânicos)?

Indicador: Gerenciamento do Impacto no Meio Ambiente e do Ciclo de Vida de
Produtos e Serviços
Indicadores binários
A empresa:
possui plano de emergência ambiental que relaciona todos os seus processos e produtos ou
serviços que envolvam situação de risco, e treina seus empregados em intervalos freqüentes
para enfrentar tais situações?
possui política e sistema de monitoramento visando o aumento da qualidade ambiental da
logística e gestão de frota (tanto para veículos da empresa quanto de seus contratados)?
possui programa de gerenciamento de resíduos com a participação do cliente, como para a coleta
de materiais tóxicos ou a reciclagem pós-consumo?
fornece a seus consumidores e clientes informações detalhadas sobre danos ambientais
resultantes do uso e da destinação final de seus produtos?
discute com empregados, consumidores e clientes, fornecedores e a comunidade os impactos
ambientais causados por seus produtos ou serviços?
prioriza a contratação de fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta ambiental?
realiza ou participa de Inventários Ambientais?
possui sistema de gestão ambiental que garanta a destinação final adequada para resíduos (tais
como pilhas, baterias, pneus, óleo, entre outros?
discute com fornecedores parcerias visando o retorno de produtos descartados ao fabricante
(como, por exemplo, produtos vencidos, pneus usados, pilhas e baterias etc.)?

Indicador: Sustentabilidade da Economia Florestal
Indicadores binários
A empresa:
Realiza visitas programadas ou eventualmente não programadas para realizar monitoramento da
origem ou cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais?
Incentiva seus fornecedores e clientes a buscarem a certificação florestal?
Prioriza e apóia os fornecedores e clientes engajados na busca da sustentabilidade das florestas?
Tem conhecimento da origem da madeira que utiliza?
Indicadores quantitativos
Número de visitas programadas ou não programadas realizadas para o monitoramento da origem
ou cadeia de custódia (por ano)
Quantidade de produtos utilizados na operação diária ou no processo produtivo da cadeia de
custódia certificada (por ano)
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(Conclui)
Indicador: Minimização de Entradas e Saídas de Materiais
Indicadores binários
A empresa:
possui iniciativas para o uso de fontes de energia renovável?
mantém ações de controle da poluição causada por veículos próprios e de terceiros a seu
serviço?
A empresa possui um sistema de monitoramento com metas específicas para:
o aumento da eficiência energética?
a redução do consumo de água?
a redução da geração de resíduos sólidos?
a redução da emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa na atmosfera?
Indicadores quantitativos
Total investido em programas e projetos de melhoria ambiental (R$/ano)
Percentual do faturamento bruto gasto em programas e projetos de melhoria ambiental (R$/ano)
Consumo anual de energia (em kWh)
Consumo anual de combustíveis fósseis:
gasolina/diesel (Litros)
óleo combustível (toneladas)
gás - GLP/GN (em m³)
Consumo anual de água
Volume médio anual de CO2 e outros gases de efeito estufa emitidos na atmosfera
(toneladas/ano)
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixos, dejetos, entulho etc.)

Quadro 11 - Indicadores relacionados ao tema "meio ambiente" do conjunto de
indicadores de responsabilidade social nas empresas varejistas
Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV; INSTITUTO ETHOS, 2005.

Para a avaliação da responsabilidade social das empresas varejistas em
relação aos fornecedores, o modelo apresenta quatro indicadores, sendo eles:
Critérios de seleção e avaliação de fornecedores
Trabalho infantil na cadeia produtiva
Trabalho forçado na cadeia produtiva
Apoio ao desenvolvimento de fornecedores

Dos quatro indicadores, serão apresentados no detalhe apenas os
indicadores relacionados aos critérios de seleção e avaliação de fornecedores, uma
vez que este possui maior aderência aos objetivos do presente estudo. O Quadro 12
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abaixo apresenta os indicadores utilizados para a avaliação dos critérios de seleção
e avaliação de fornecedores:

(Continua)
Indicador: Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores
Indicadores binários
A empresa:
ao selecionar fornecedores (ou desenvolver novos fornecedores), inclui como critério a prática
efetiva de processos éticos de gestão das informações de caráter privado obtidas em suas
relações com clientes ou com o mercado em geral?
possui política explícita ou programa específico de responsabilidade social empresarial para a
cadeia de fornecedores?
produz relatório periódico com evidências de que questões relacionadas à responsabilidade
social empresarial estão sendo cumpridas e implementadas na cadeia produtiva?
discute questões relacionadas à responsabilidade social com seus fornecedores, visando o
treinamento e adequação deles a seus critérios?
estabelece prazo formal para a conformidade de seus fornecedores com seus critérios de
responsabilidade social?
ao exigir práticas de responsabilidade social de seus fornecedores, realiza visitas de inspeção
dessas práticas?
conhece em profundidade a origem das matérias-primas, insumos e produtos utilizados em sua
produção ou nas operações diárias e tem garantia de que nessas origens os direitos humanos e o
meio ambiente são respeitados?

Indicador: Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores
Indicadores binários
A empresa:
adota critérios de compra que considerem a garantia de origem para evitar aquisição de produtos
"piratas", falsificados ou fruto de roubo de carga?
inclui nos contratos com fornecedores cláusulas referentes à confidencialidade no tratamento de
informações, procurando evitar que as mesmas sejam utilizadas indevidamente (divulgação para
concorrentes, por exemplo)
valoriza ou dá preferência a fornecedores que possuam e pratiquem políticas éticas e
transparentes na relação com seus concorrentes (por exemplo, não exige exclusividade para
fornecimento)?
tem controle dos desperdícios ocorridos na armazenagem e no ponto-de-venda?
procura identificar e prevenir os desperdícios que ocorrem na armazenagem e no ponto-devenda?
desenvolve ações de responsabilidade social em parceria com seus fornecedores?
No caso da averiguação da existência de sonegação fiscal, e na impossibilidade de substituição
do fornecedor, a empresa varejista exige que o mesmo elimine a prática e acompanhe este
processo?
A empresa verifica, nos produtos adquiridos para revenda, se estes atendem às normas
obrigatórias de higiene, segurança e qualidade?
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(Conclui)
Indicador: Critérios de Seleção e Avaliação de Fornecedores
Indicadores quantitativos
Percentual do total de fornecedores que receberam visita de inspeção de práticas de
responsabilidade social
Treinamentos, curso, palestras ou reuniões sobre práticas de responsabilidade social oferecidas
as fornecedores

Quadro 12 - Indicadores relacionados ao tema "fornecedores" do conjunto de
indicadores de responsabilidade social nas empresas varejistas
Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005.

Por fim, os indicadores relacionados aos consumidores e clientes. Dentro do
conjunto de indicadores para avaliação do setor varejista proposto pelo Instituto
Ethos (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005), foram
propostos outros três indicadores para a avaliação da responsabilidade social
empresarial relacionada aos consumidores e clientes, sendo eles:
Política de comunicação comercial;
Excelência do atendimento; e
Conhecimento e gerenciamento de danos potenciais dos produtos e serviços.
O

detalhamento

dos

indicadores

relacionados

ao

conhecimento

e

gerenciamento de danos potenciais dos produtos e serviços comercializados pelo
setor varejistas estão detalhados no Quadro 13 conforme segue:

(Continua)
Indicador: Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos
Produtos e Serviços
Indicadores binários:
A empresa:
mantém programa especial com foco em saúde e segurança do consumidor/cliente de seus
produtos e serviços?
possui sistemas internos ágeis e capacita sua área de comunicação externa para responder com
rapidez e transparência a situações de crise?
foi, nos últimos três anos, processada pelo não-cumprimento de regulamentos relacionados à
saúde e à segurança do consumidor/cliente?
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(Conclui)
Indicador: Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais dos
Produtos e Serviços
Indicadores binários:
A empresa:
teve, nos últimos cinco anos, produtos retirados do mercado por pressão de
consumidores/clientes ou órgãos de defesa?
tem serviços/produtos proibidos em outros países e ainda comercializados no Brasil ou
exportados?
possui uma política formal de proteção à privacidade e/ou um sistema de gestão das informações
privadas do consumidor, cliente ou usuário?
informa ao cliente o propósito da coleta de informações pessoas antes de fazê-la?
solicita apenas as informações pessoais relevantes e não além dos objetivos para os quais
declara serem necessárias?
fornece informações cadastrais do cliente a terceiros apenas mediante a autorização dele?
possui uma política que permite ao consumidor, cliente ou usuário a inclusão, alteração e
exclusão de seus dados do banco de informações da empresa?
possui registros por desrespeito à privacidade do cliente e os avalia periodicamente?
cuida para que a exposição de produtos de risco, no ponto-de-venda, seja feita de maneira
adequada e segura para o consumidor?
adota cuidados especiais para manutenção da integridade dos produtos que comercializa de
modo a não prejudicar os consumidores?
coopera efetivamente com as determinações legais e/ou acordos na divulgação/exposição de
informações para alertar os consumidores sobre o consumo de produtos que oferecem riscos à
saúde?
proíbe seus funcionários de vender cigarros, bebidas alcoólicas, fogos de artifício, materiais
eróticos e pornográfico para menores de 18 anos e os conscientiza sobre possíveis danos
causados por esse tipo de venda?
preocupa-se em oferecer condições adequadas de segurança nas instalações e acesso ao seu
ponto-de-venda?
responde imediatamente a eventuais pedidos de fabricantes/importador e/ou às autoridades para
retirada de produtos do(s) ponto(s)-de-venda?
comunica imediatamente o fabricante/importador e/ou autoridades competentes sobre riscos
verificados em produto/serviço, de modo a prevenir danos aos consumidores e a terceiros?

Quadro 13 - Indicadores relacionados ao tema "fornecedores" do conjunto de
indicadores de responsabilidade social nas empresas varejistas
Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; INSTITUTO ETHOS, 2005.

De maneira geral, os indicadores de responsabilidade social nas empresas
varejistas fornecem um conjunto amplo de informações e dados que possibilitam a
avaliação e monitoramento da responsabilidade social empresarial, incluindo a
questão ambiental. Por incluir outras dimensões para avaliação, como clientes e
fornecedores, por exemplo, o modelo permite uma visão ampliada do desempenho
organizacional em relação à responsabilidade ambiental. No caso do setor varejista,
esta característica se torna ainda mais relevante, uma vez que o setor se relaciona
diretamente com o setor produtivo e os consumidores finais.
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Em relação aos indicadores propostos pelo modelo, a principal característica
observada é a predominância de indicadores qualitativos. Segundo o Instituto Ethos,
a ausência de dados e indicadores quantitativos observada em seu modelo não
influencia o desempenho final da empresa em seu relatório de diagnóstico
(INSTITUTO ETHOS, 2008). Contudo, ainda que para o modelo os indicadores
quantitativos não influenciem o resultado de sua avaliação final, o uso de
indicadores quantitativos é essencial para a avaliação do desempenho ambiental
nas organizações. Segundo Caro (1998 apud SILVA, 2003), ainda que se utilizem
medidas menos objetivas (qualitativas) para a avaliação ambiental, a avaliação do
desempenho necessita de medidas objetivas que possibilitem visualizar, analisar e
melhorar processos, produtos e serviços de uma organização. Ainda segundo esse
autor, essas medidas devem ser expressas por um número e um sistema métrico
que possibilite a identificação da magnitude de seus impactos.
Assim, o modelo apresentado pelo Instituto Ethos, que tem como foco a
caracterização qualitativa do desempenho ambiental e social, não é suficiente para a
avaliação do desempenho ambiental empresarial do setor varejista supermercadista,
uma vez que se utiliza de uma gama limitada de indicadores quantitativos que
permitiriam uma avaliação mais objetiva do desempenho ambiental das empresas
do setor.

3.3.4 Análise integrada dos modelos e indicadores para a avaliação de
desempenho ambiental no âmbito empresarial

Os

modelos

de

avaliação

do

desempenho

ambiental

empresarial

apresentados nos itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 formam um conjunto extenso e
complementar de indicadores quantitativos e qualitativos com o foco no desempenho
ambiental empresarial. Sendo assim, esta seção busca traçar um paralelo entre os
indicadores propostos pelos modelos GRI, NBR ISO 14.031 e do Ethos/GVCev, e os
indicadores constatados pela KPMG, apresentados no item 3.3.3.1 do presente
trabalho, com o objetivo fazer um comparativo e verificar os pontos em comum de
cada conjunto de indicadores a fim de subsidiar a proposição de um conjunto de
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indicadores de desempenho ambiental para o varejo supermercadista. Em virtude
das diferentes estruturas temáticas para a organização dos indicadores de cada
modelo analisado, utilizou-se a estrutura temática do GRI para a apresentação dos
indicadores pesquisados, tanto pela abrangência da estrutura temática, quanto pela
predominância no uso deste modelo no setor varejista, conforme apresentado no
item 3.3.3 do presente trabalho. O modelo GRI se utiliza de uma estrutura temática
que agrupa os indicadores propostos nas seguintes seções: materiais, energia,
água, biodiversidade, emissões, efluentes e resíduos, produtos e serviços,
conformidade, transporte e geral. Foram identificados 196 indicadores de
desempenho ambiental que foram distribuídos de acordo com a estrutura temática
do modelo GRI.
Para o tema “Materiais” foram identificados quinze indicadores de
desempenho ambiental, apresentados no Quadro 14.

Tema

Indicador

Materiais

Materiais usados por peso ou volume.
Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.
Total de produtos “verdes” adquiridos – quantidade e custos
Total de materiais de embalagem
Sacolas plásticas
Total de papel utilizado ou adquirido – quantidade e custos
Quantidade de produtos madeireiros utilizados na operação diária ou no
processo produtivo da cadeia de custódia certificada (por ano)
Quantidade de materiais usados por unidade de produto
Quantidade de materiais processados, reciclados ou reutilizados que são
usados
Quantidade de materiais de embalagem descartados ou reutilizados por
unidade de produto
Quantidade de outros materiais auxiliares reciclados ou reutilizados

Fonte
GRI

KPMG

Ethos

ISO 14.031

Quantidade de matéria-prima reutilizada no processo de produção
Quantidade de materiais perigosos usados no processo de produção

Quadro 14 – Indicadores identificados para o tema “materiais”
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Dentro os indicadores observados, dois foram citados pelos modelo GRI,
quatro foram citados no estudo desenvolvido pela KPMG, um foi utilizado pelos
Indicadores de Responsabilidade Social no Varejos e seis foram sugeridos pela
norma NBR ISO 14.031. Os indicadores apresentados pelo GRI e pela NBR ISO
14.031 foram os que apresentaram maior similaridade, apesar de diferirem em
relação ao grau de detalhamento sugerido para cada indicador. O modelo GRI, por
exemplo, trata do monitoramento dos indicadores relacionados a materiais de forma
genérica, deixando para o usuário a escolha dos dados e grau de detalhamento
desses indicadores, os indicadores propostos pela ISO 14.031, por outro lado,
incorporam unidades de medida e escopo para cada indicador. No conjunto de
indicadores apresentados pelo Instituto Ethos, verificou-se que para o tema
“materiais” a ferramenta avalia apenas o consumo de produtos florestais madeireiros
certificados. Da mesma forma, o conjunto de indicadores relacionados a materiais
identificados no estudo realizado pela KPMG também se mostrou limitado uma vez
que foram identificados apenas indicadores relacionados ao uso de produtos
“verdes”, uso de materiais para embalagens, uso de sacolas plásticas e consumo de
papel. Apesar de alguns deles serem específicos do setor – como o consumo de
sacolas plásticas, por exemplo –, os indicadores não abordam insumos utilizados no
armazenamento, transporte e processamento de produtos e alimentos e que
poderiam ser relevantes para a avaliação ampliada do desempenho ambiental das
empresas.
Em relação ao tema energia, foram identificados quatorze indicadores de
desempenho ambiental apresentados no Quadro 15.
(Continua)
Tema

Indicador

Fonte

Energia

Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária.
Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária.
Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia,
ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na
necessidade de energia resultante dessas iniciativas.
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas.
Consumo de energia direto
Custos e economia de energia

GRI

KPMG
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(Conclui)

Energia

Tema

Indicador
Consumo anual de energia (em kWh)
Consumo anual de combustíveis fósseis
Quantidade de energia usada por ano ou por unidade do produto
Quantidade de energia usada por serviço ao cliente
Quantidade de cada tipo de energia usada
Quantidade de energia gerada com subprodutos ou correntes de processo
Quantidade de unidades de energia economizadas devido a programas de
conservação de energia

Fonte
Ethos

ISO
14.031

Quadro 15 – Indicadores identificados para o tema “Energia”
Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos quatorze indicadores constatados, três foram sugeridos pelo GRI, um
identificado pelo estudo da KPMG, dois utilizados pelo modelo Ethos e cinco foram
sugeridos pela ISO 14.031. No que tange o tema “Energia”, o GRI propõe o uso de
indicadores quantitativos e qualitativos para a avaliação do desempenho, e sugere
desagregações quanto ao uso de energia direta e indireta e suas respectivas fontes.
Assim como proposto pelo modelo ISO 14.031 e constatado pela pesquisa da
KPMG, o GRI propõe o uso de indicadores relacionados aos custos e economias
relacionadas ao consumo e as iniciativas para a redução do consumo de energia
implementadas pelas organizações. Os indicadores propostos pela NBR ISO 14.031
sugerem ainda a desagregação do consumo de energia por serviços prestados e
sugere o monitoramento da energia gerada pela recuperação energética de
materiais e insumos. Os indicadores propostos pelo modelo Ethos, no entanto, se
limitaram ao consumo de energia e ao uso de combustíveis fósseis. Dentre os
indicadores apresentados, destaca-se o indicador específico sugerido pelo GRI para
o monitoramento de iniciativas relacionadas ao fornecimento de produtos e serviços
com baixo consumo de energia por ser o único, em todos os modelos, que relaciona
os aspectos ambientais diretos relacionados aos produtos e serviços prestados
pelas empresas com os aspectos ambientais indiretos relacionados os uso desses
produtos e serviços.
Em relação aos indicadores com foco no tema “água”, foram identificados
nove indicadores dentre os modelos pesquisados (Quadro 16).
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Tema

Indicador

Água

Total de retirada de água por fonte.
Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.
Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.
Consumo total de água
Reuso e reciclagem de água
Custo e economia de água
Consumo anual de água
Quantidade de água por unidade de produto
Quantidade de água reutilizada

Fonte
GRI

KPMG
Ethos
ISO
14.031

Quadro 16 – Indicadores identificados para o tema “Água”
Fonte: Elaborado pelo autor.
O GRI apresentou três indicadores, outros três foram identificados pela
KPMG, um foi proposto pelo Ethos e dois constam da lista de indicadores sugeridos
da ISO 14.031. Dentre os indicadores identificados, observa-se grande similaridade
entre os indicadores propostos pelos diferentes modelos. A KPMG, no entanto,
identificou que algumas empresas do setor varejista fazem uso de um indicador
adicional relacionado ao custo e a economia de água.
Em relação ao tema “biodiversidade”, foram identificados nove indicadores de
desempenho ambiental, cinco deles propostos pelo GRI, um identificado pela KPMG
e três propostos pela ISO 14.031 (Quadro 17).

Biodiversidade

Tema

Indicador
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada
dentro de áreas protegidas ou adjacentes a elas; e áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.
Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades,
produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.
Habitats protegidos ou restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos
na biodiversidade.
Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de
conservação com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas pelo nível de risco de extinção.
Áreas arborizadas
Não contatado.
Nº.de locais com programas de vida selvagem
Área total de solo usada para fins de produção
Área de solo usada para produzir uma unidade de energia

Fonte

GRI

KPMG
Ethos
ISO
14.031

Quadro 17 – Indicadores identificados para o tema “Biodiversidade”
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Não foram contatados indicadores relacionados à biodiversidade no conjunto de
indicadores propostos pelo Instituto Ethos para empresas varejistas. Vale ressaltar
que o modelo GRI é o único modelo que prevê o monitoramento de indicadores
específicos relacionados à biodiversidade, por esta razão, predominam os
indicadores sugeridos por esse modelo. Os indicadores propostos pelo GRI fazem
uso de indicadores qualitativos e descritivos para caracterizar os esforços das
organizações em relação ao tema “biodiversidade”. No levantamento realizado pela
KPMG, contudo, o único indicador identificado se refere a áreas arborizadas, não
tendo identificado nenhum indicador em uso relacionado a programas de
preservação ou conservação implementados pelas organizações. Em relação aos
indicadores propostos pela NBR ISO 14.031 foi possível identificar ao menos um
indicador relacionado ao monitoramento de iniciativas voltadas à vida selvagem. O
indicador proposto tem como objeto o número de locais com iniciativas relacionadas
à biodiversidade, mas não prevê o uso de informações descritivas para qualificar os
resultados do indicador.
Para o tema “Emissões, Efluentes e Resíduos” foram identificados quarenta
indicadores, sendo dez propostos pelo modelo GRI, oito identificados pela KPMG,
dois propostos pelo Ethos e vinte sugeridos pela ISO 14.031 (Quadro 18).

(Continua)

Emissões, Efluentes e
Resíduos

Tema

Indicador

Fonte

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso.
Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso.
Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções
obtidas.

GRI

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso.
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.
Descarte total de água, por qualidade e destinação.
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.
Número e volume total de derramamentos significativos.
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127

(Conclusão)

Emissões, Efluentes e Resíduos

Tema

Indicador
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia13 – Anexos I,
II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados
internacionalmente.
Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por
descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora.
Emissões de gases de efeito estufa
Substâncias destruidoras da camada de ozônio e emissões
SOx, NOx e outras emissões
Geração total de resíduos – quantidade e custos
Eficiência na separação de resíduos para reciclagem
Redução na geração de resíduos
Reciclagem total
Efluentes
Volume médio anual de CO2 e outros gases de efeito estufa emitidos na
atmosfera (toneladas/ano)
Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixos,
dejetos, entulho etc.)
Quantidade de resíduos por ano ou por unidade de produto
Quantidade de resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos
por ano
Quantidade de resíduos para disposição
Quantidade de resíduos armazenados no local
Quantidade de resíduos contratados por licenças

Fonte

GRI

KPMG

Ethos

Quantidade de resíduos convertidos em material reutilizável por ano
Quantidade de resíduos perigosos eliminados devido à substituição de
material
Quantidade de emissões específicas por ano
Quantidade de emissões específicas por unidade de produto
Quantidade de energia desperdiçada, liberada para a atmosfera
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial depleção da camada
ozônio
Quantidade de emissões atmosféricas com potencial de mudança climática
global
Quantidade de material específico descarregado por ano
Quantidade de material específico descarregado na água por unidade de
produto
Quantidade de material destinado para aterro sanitário por unidade de
produto
Quantidade de energia desperdiçada liberada para a água
Quantidade de efluentes por serviço ou cliente
Ruído medido em determinado local
Quantidade de radiação liberada
Quantidade de calor, vibração ou luz emitida

ISO
14.031

Quadro 18 – Indicadores identificados para o tema “Emissões, Efluentes e
Resíduos”
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Dentro os indicadores identificados, dois ocorrem em todos os modelos
apresentados: emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos. Foram
identificados ainda indicadores relacionados a emissão de poluentes na atmosfera,
emissão de efluentes líquidos e emissões residuais específicas, como a energia
desperdiçada ou perdida, ruído, radiação, calor e vibração. O modelo GRI propõe o
uso de três indicadores relacionados com a emissão de gases de efeito estufa, dois
a emissões atmosféricas, um para efluentes líquidos, dois relacionados a resíduos.
O modelo propõe ainda um indicador relacionado a derramamentos significativos de
resíduos ou poluentes e um indicador de condição ambiental relacionado aos
impactos dos efluentes líquidos na biodiversidade. O levantamento realizado pela
KPMG apontou que as empresas varejistas incorporadas no estudo fizeram uso de
ao menos um indicador relacionado às emissões de gases de efeito estufa,
emissões atmosféricas, resíduos e efluentes. Os indicadores propostos apresentam
grande similaridade com os indicadores propostos pelo GRI, reforçando a
predominância deste modelo no setor varejista. Os indicadores relacionados aos
resíduos sólidos foram os que apresentaram maior freqüência no estudo,
respondendo por quatro dos oito indicadores identificados. Quanto ao modelo
proposto pelo Instituto Ethos, foram identificados apenas dois indicadores, um
relacionado a emissões de gases de efeito estufa e outro relacionado a geração de
resíduos sólidos, não sendo observados indicadores relacionados à emissões de
efluentes líquidos. Em relação aos indicadores propostos pela ISO 14.031, verificouse que o modelo apresenta além dos indicadores identificados nos demais modelos,
indicadores específicos relacionados à liberação de energia para a atmosfera e para
a água, liberação de radiação, emissão de calor, luz e vibração, voltados a
empreendimentos industriais.
Para a temática “produtos e serviços”, foram identificados vinte e sete
indicadores, sendo dois deles apresentados pelo modelo GRI, três pelo estudo da
KPMG e vinte e dois sugeridos pela ISO 14.031 (Quadro 19).
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(Continua)
Tema

Indicador
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a
extensão da redução desses impactos.
Percentual de produtos e suas embalagens recuperadas em relação ao total
de produtos vendidos, por categoria de produto.

Fonte
GRI

Consumo de energia, custos e economias

Produtos e Serviços

Consumo, reuso, reciclagem, custos e economias
Volume de produtos “verdes” comprados – quantidade e custos
A empresa mantém programa especial com foco em saúde e segurança do
consumidor/cliente de seus produtos e serviços?
A empresa teve, nos últimos cinco anos, produtos retirados do mercado por
pressão de consumidores/clientes ou órgãos de defesa?
A empresa tem serviços/produtos proibidos em outros países e ainda
comercializados no Brasil ou exportados?
A empresa cuida para que a exposição de produtos de risco, no ponto-devenda, seja feita de maneira adequada e segura para o consumidor?
A empresa adota cuidados especiais para manutenção da integridade dos
produtos que comercializa de modo a não prejudicar os consumidores?
A empresa coopera efetivamente com as determinações legais e/ou acordos
na divulgação/exposição de informações para alertar os consumidores sobre o
consumo de produtos que oferecem riscos à saúde?
A empresa proíbe seus funcionários de vender cigarros, bebidas alcoólicas,
fogos de artifício, materiais eróticos e pornográfico para menores de 18 anos e
os conscientiza sobre possíveis danos causados por esse tipo de venda?
A empresa responde imediatamente a eventuais pedidos de
fabricantes/importador e/ou às autoridades para retirada de produtos do(s)
ponto(s)-de-venda?
A empresa comunica imediatamente o fabricante/importador e/ou autoridades
competentes sobre riscos verificados em produto/serviço, de modo a prevenir
danos aos consumidores e a terceiros?
Nº.de produtos com plano explícito de “gestão de produtos”
Nº.de produtos projetados para desmontagem, reciclagem ou reutilização
Nº. de produtos com instrução relativa ao uso e disposição final
ambientalmente
Quantidade de materiais perigosos usados por prestadores de serviços
contratados
Quantidade de produtos de limpeza usados por prestadores de serviços
contratados
Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis usados pelos prestadores
de serviços contratados
Quantidade ou tipo de resíduos gerados pelos prestadores de serviços
contratados
Nº. de partes de equipamentos com peças projetadas para fácil desmontagem,
reciclagem e reutilização
Nº. de horas por ano que uma peça específica do equipamento está em
operação

KPMG

Ethos

ISO
14.031
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(Conclui)
Tema

Indicador

Fonte

Nº. de produtos introduzidos no mercado com propriedades perigosas
reduzidas
Nº. de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados

Produtos e Serviços

Percentagem do conteúdo de um produto que pode ser reutilizado ou reciclado
Índice de produtos defeituosos
Nº. de unidades de subprodutos gerados por unidade de produto
Nº. de unidades de energia consumidas durante uso do produto
Duração do uso do produto
Nº. de produtos com instrução referente uso e à disposição ambientalmente
seguros
Quantidade de agentes de limpeza usados por metro quadrado
Quantidade de combustível consumido
Quantidade de licenças vendidas de processos melhorados
Nº. de casos de incidentes de riscos de crédito ou insolvências relacionados a
questões ambientais (organizações financeiras)
Quantidade de materiais usados durante os serviços de pós-venda dos
produtos

ISO
14.031

Quadro 19 – Indicadores identificados para o tema “Produtos e Serviços”
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação ao conjunto de indicadores propostos pelo GRI, observa-se que
os indicadores propostos alcançam os impactos relacionados aos produtos e
serviços

prestados, contudo

se apresentam

em

número

limitado

quando

comparados aos indicadores propostos pela NBR ISO 14.031. Dentre os indicadores
propostos pelo modelo, um está voltado à identificação de iniciativas de mitigação
dos impactos ambientais dos produtos e serviços e o segundo trata da recuperação
de produtos e embalagens pós-consumo. Da mesma forma, o estudo realizado pela
KPMG identificou apenas três indicadores para a avaliação do desempenho
ambiental de produtos e serviços em uso pelo setor varejista. Dentre os indicadores
identificados pelo estudo um deles está relacionado ao uso e gestão de energia,
outro relacionado ao consumo de produtos e reuso e reciclagem de materiais e um
terceiro relacionado ao uso de produtos “verdes”. No conjunto de indicadores de
responsabilidade social para empresas varejistas propostos pelo Instituto Ethos, não
foram encontrados indicadores quantitativos relacionados a produtos e serviços. O
modelo apresentado pelo Instituto Ethos considera os aspectos relacionados ao
desempenho ambiental de produtos e serviços, porém com o enfoque na
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identificação de práticas voltadas ao conhecimento e gerenciamento de danos
potenciais relacionados aos seus produtos e serviços. Os indicadores propostos pelo
Ethos se apresentam como questões binárias e também foram apresentados no
Quadro 19 abaixo.
Na temática “produtos e serviços”, o conjunto de indicadores propostos pela
ISO 14.031 foi o mais extenso e detalhado dentre os modelos analisados, contando
com vinte e dois indicadores com clara distinção entre os relacionados a produtos e
os relacionados a serviços. Dentre os indicadores propostos pela ISO 14.031 são
propostos indicadores relacionados tanto a fabricação do produto, quanto aos
impactos ligados ao uso/consumo do produto. O modelo também propõe um
conjunto de nove indicadores diretamente relacionados à prestação de serviços,
ligados ao consumo de produtos utilizados por prestadores de serviço, tipos e
volumes de resíduos gerados e a quantidade de materiais utilizados nos serviços de
pós-venda.
Em relação ao conjunto de indicadores ligados a temática “Conformidade”,
foram identificadas onze propostas de indicadores (Quadro 20).

(Continua)
Tema

Indicador
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções nãomonetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos
ambientais.

Conformidade

Certificação na ISO 14.001
Número de companhias ou locais monitorados
Número de visitas programadas ou não programadas realizadas para o
monitoramento da origem ou cadeia de custódia (por ano)
Quantidade de produtos utilizados na operação diária ou no processo produtivo
da cadeia de custódia certificada (por ano)
Percentual do total de fornecedores que receberam visita de inspeção de
práticas de responsabilidade social
Treinamentos, curso, palestras ou reuniões sobre práticas de responsabilidade
social oferecidas as fornecedores

Fonte
GRI
KPMG

Ethos

A empresa produz relatório periódico com evidências de que questões
relacionadas à responsabilidade social empresarial estão sendo cumpridas e
implementadas na cadeia produtiva?
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(Conclui)
Tema

Indicador

Fonte

A empresa estabelece prazo formal para a conformidade de seus fornecedores
com seus critérios de responsabilidade social?

Conformidade

A empresa ao exigir práticas de responsabilidade social de seus fornecedores,
realiza visitas de inspeção dessas práticas?
A empresa conhece em profundidade a origem das matérias-primas, insumos
e produtos utilizados em sua produção ou nas operações diárias e tem
garantia de que nessas origens os direitos humanos e o meio ambiente são
respeitados?
A empresa adota critérios de compra que considerem a garantia de origem
para evitar aquisição de produtos "piratas", falsificados ou fruto de roubo de
carga?
No caso da averiguação da existência de sonegação fiscal, e na
impossibilidade de substituição do fornecedor, a empresa varejista exige que o
mesmo elimine a prática e acompanhe este processo?
A empresa verifica, nos produtos adquiridos para revenda, se estes atendem
às normas obrigatórias de higiene, segurança e qualidade?
Nº. de multas e penalidades ou os custos a elas atribuídos
Tempo para responder ou corrigir os incidentes ambientais
Grau de atendimento a regulamentos
Grau de atendimento dos prestadores de serviço com requisitos e expectativas
pela organização em contratos
Nº. de ações corretivas identificadas que foram encerradas ou as que ainda
não foram encerradas
Nº. de simulados de emergências realizadas
Percentagem de simulados de preparação e respostas a emergências que
demonstraram a prontidão planejada

Ethos

ISO
14.031

Quadro 20 – Indicadores identificados para o tema “Conformidade”
Fonte: Elaborado pelo autor.

Entre os modelos estudados, observou-se grande variedade de foco nos
indicadores propostos. O modelo GRI, propõe o uso de apenas um indicador
relacionado ao custo e a quantidade de multas pela não-conformidade com a
legislação ambiental. No estudo realizado pela KPMG, foram identificados dois
indicadores voltados à certificação de sistemas de gestão ambiental, um relacionado
à existência ou não de certificação de terceira parte pela norma ISO 14.001:2004 –
Sistemas de Gestão Ambiental, e outro focado no número de localidades
monitoradas pela companhia que utiliza esta norma. Em relação com a proposta do
Ethos, o modelo prevê três indicadores quantitativos para o monitoramento da
conformidade com leis e normas ambientais. Os indicadores quantitativos propostos
têm como foco a seleção de fornecedores e ao uso de produtos madeireiros. O
modelo proposto também utiliza questões binárias relacionadas a critérios para a
132
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seleção e avaliação de fornecedores e práticas voltadas ao conhecimento e
gerenciamento de danos potenciais dos produtos e serviços oferecidos, como forma
de avaliar as práticas relacionadas à conformidade legal e a políticas de
responsabilidade social utilizadas pela empresa. Os indicadores propostos pela ISO
14.031 contemplam indicadores quantitativos relacionados a multas e penalidades, e
avançam em questões relacionadas ao atendimento a emergências ambientais e a
realização de simulados.
Quanto

aos indicadores

relacionados ao

tema

“Transportes”,

foram

identificados onze indicadores ambientais apresentados no Quadro 21.
Tema

Indicador

Transportes

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens
e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do
transporte de trabalhadores.
Distância percorrida
Combustível utilizado para transporte

Fonte
GRI
KPMG

Emissões atmosféricas em transportes
Não contatado.
Consumo médio de combustível da frota de veículos
Nº. de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição
Consumo médio de combustível da frota de veículos
Nº. de carregamentos expedidos por meio de transporte por dia
Nº. de veículos da frota com tecnologia para redução da poluição
Nº. de viagens a negócios por modo de transporte
Nº. de viagem de negócio economizada em decorrência de outros meios de
transporte

Ethos

ISO
14.031

Quadro 21 – Indicadores identificados para o tema “Transportes”
Fonte: Elaborado pelo autor.

Do conjunto de indicadores identificados, o modelo GRI prevê apenas um
indicador relacionado aos impactos ambientais significativos do transporte,
permitindo que as organizações que façam uso desse modelo escolham o escopo e
os limites para este indicador. No levantamento realizado pela KPMG nas empresas
varejistas, identificou-se o uso de três indicadores relacionados ao transporte, um
indicador relacionado à distância percorrida para o transporte de produtos e
pessoas, outro relacionado ao consumo de combustíveis e o terceiro, relacionado às
emissões atmosféricas decorrentes do transporte de bens e pessoas. Dentre o
133
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conjunto de indicadores de responsabilidade social nas empresas varejistas
proposto pelo instituto Ethos, não foram constatados indicadores específicos em
relação aos impactos ambientais do transporte. Na proposta de indicadores da ISO
14.031, foram identificados sete indicadores relacionados tanto à gestão de frota
(número de veículos, esforços para a redução da poluição, entre outros), quanto
relacionados ao consumo de combustíveis pelos modais de transporte.
A última temática de indicadores analisada foi a de indicadores “Gerais”, ou
seja, indicadores relacionados aos aspectos gerais da gestão ambiental das
organizações.

Nessa temática, estão incluídos os indicadores relacionados ao

investimento em treinamentos, custos para a manutenção de sistemas de gestão
ambiental, custos relacionados ao gerenciamento de impactos ambientais e a
eficiência dos sistemas de gestão utilizados pelas empresas. O conjunto de
indicadores classificados na temática “geral” é o mais extenso entre todas as
temáticas investigadas. No Quadro 22, foram identificados quarenta e um
indicadores gerais, sendo um proposto pelo GRI, seis identificados pela KPMG,
quatro propostos pelo Instituto Ethos e trinta sugeridos pela norma ISO 14.031..

(Continua)

Gerais

Tema

Indicador

Fonte

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.
Custos das áreas de negócio associados a impactos ambientais
Custos Upstream (cadeia de suprimentos) e Downstream (clientes)
relacionados à impactos ambientais.
Custos de gerenciamento
Custos de Desenvolvimento e Pesquisa
Custos de conservação do meio ambiente relacionados a atividades sociais
Número de funcionários em funções de gestão ambiental
Total investido em programas e projetos de melhoria ambiental (R$/ano)
Percentual do faturamento bruto gasto em programas e projetos de melhoria
ambiental (R$/ano)
Percentual do total de fornecedores que receberam visita de inspeção de
práticas de responsabilidade social
Treinamentos, curso, palestras ou reuniões sobre práticas de responsabilidade
social oferecidas as fornecedores

GRI

Nº. de objetivos e metas atingidos
Nº. de unidades organizacionais atingindo os objetivos e metas ambientais
Grau de implementação de códigos de gestão e práticas de operação

KPMG

Ethos

ISO
14.031
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(Conclusão)

Gerais

Tema

Indicador
Nº. de iniciativas implementadas para prevenção da poluição
Nº. de níveis gerenciais com responsabilidades ambientais Específicas
Nº. de empregados que têm requisitos ambientais em suas descrições de
trabalho
Nº. de empregados que participam em programas ambientais
Nº. de empregados que tenham recebido premiações e reconhecimento em
comparação ao número total de empregados que participaram do programa
Nº. de empregados treinados x número que necessita treinamento
Nº. de pessoas contratadas individuais treinadas
Níveis de conhecimentos obtidos pelos participantes de treinamentos
Nº. de sugestões dos empregados para a melhoria ambiental
Nº. de fornecedores e prestadores de serviço consultados sobre questões
ambientais
Nº.de prestadores de serviço contratados tendo um sistema de gestão
ambiental implementado ou certificado
Resultados de pesquisas com empregados sobre o seu conhecimento das
questões ambientais da organização
Custos (operacional e de capital) que são associados com os aspectos
ambientais de um produto ou processo
Retorno sobre o investimento para projetos de melhoria ambiental
Economia obtida através da redução do uso dos recursos, da prevenção de
poluição ou da reciclagem de resíduos.
Receita de vendas atribuíveis a um novo produto ou subproduto projetado para
atender ao desempenho ambiental ou aos objetivos de projeto
Fundo para pesquisas e desenvolvimento aplicados a projetos com
significância ambiental
Responsabilidade legal ambiental que pode ter um impacto material na
situação financeira da organização
Nº. de consultas ou comentários sobre questões relacionadas ao meio
ambiente
Nº. de reportagens da imprensa sobre o desempenho ambiental da
organização
Nº. de programas educacionais ambientais ou materiais fornecidos à
comunidade
Recursos aplicados para apoiar os programas ambientais da comunidade
Nº. de locais com relatórios ambientais
Progresso das atividades de remedi ação locais
Número de iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, patrocinadas ou autoimplementadas
Índices de aprovação em pesquisas nas comunidades
Nº. de situações de emergência (por exemplo: explosões) ou operações não
rotineiras (por exemplo: paradas operacionais) por ano

Fonte

ISO
14.031

ISO
14.031

Quadro 22 – Indicadores identificados para o tema “Gerais”
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Dentre o conjunto de indicadores identificados, o GRI propõe o uso de apenas
um indicador relacionado ao total de investimentos e custos ligados à proteção
ambiental. Em relação aos indicadores identificados pela KPMG, da mesma maneira
que o modelo GRI, constatou-se o foco dos indicadores nos aspectos financeiros
relacionados à gestão ambiental da empresa. Dos seis indicadores relacionados
pela KPMG, cinco se relacionam aos custos de manutenção, pesquisa e
gerenciamento ambiental e um considera o número de funcionários em cargos
relacionados à gestão ambiental. É importante destacar no caso dos indicadores
constatados pela KPMG, observou-se que os indicadores relacionados aos custos
da gestão ambiental apresentam um escopo ampliado em relação aos outros
modelos, uma vez que abrangem tanto indicadores relacionados diretamente as
atividades, produtos e serviços da empresa, como indicadores relacionados à cadeia
de suprimentos e o consumidor final. Em relação aos indicadores sugeridos pela ISO
14.031, estes representam o maior número de indicadores dessa temática, com 31
indicadores propostos com o foco nos recursos humanos ligados à gestão ambiental
da empresa e no gerenciamento de custos e economias ligadas à gestão ambiental
Tendo como base o conjunto de indicadores apresentados, verifica-se que a
sua combinação traz importantes contribuições para a proposição de um conjunto de
indicadores de desempenho ambiental voltado ao setor varejista, foco do presente
trabalho. Considerando a complexidade do setor varejista e suas interações com a
cadeia de suprimentos e os consumidores, observa-se que cada modelo apresenta
um conjunto de indicadores que se complementam na medida em que alcançam
escopos e graus de detalhamento e granularidade das informações variadas
conforme apresentado no Quadro 23 a seguir.
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Instituição Foco

ISO

GRI

Ethos

Legenda:

DA

S

RS

Concepção

Usuário

Abrangência

Indicador

Aplicação

Qualquer
organização
empresarial

Políticas/Programas,
Conformidade, Desempenho
Financeiro, Relação com a
Comunidade, Materiais
Energia, Equipamentos,
Produtos/Serviços, Resíduos,
Ar, Solo, Água, Flora, Fauna,
População

QN

Oferece um grande
número de exemplos
de indicadores, com
diferentes graus de
aplicabilidade.

Baseia-se em
indicadores absolutos
(senso de escala) e
relativos (para
comparação entre
organizações)

Qualquer
organização
empresarial

Materiais, Energia, Efeito
Estufa, Camada de Ozônio,
Biodiversidade, Água, Ar,
Fornecedores, Produtos e
Serviços, Conformidade,
Transporte, Investimentos

QL - QN

Alguns IDAs são
subjetivos
e difíceis de medir

Baseia-se num
modelo de autoavaliação e
aprendizagem das
empresas

Qualquer
organização
do setor
varejista

Comprometimento com a
melhoria da qualidade
ambiental, Educação
Ambiental, Gerenciamento dos
Impactos de produtos e
serviços, Materiais

QL - QN

Simples e fáceis de
aplicar

Estabelece critérios
para Avaliação do
Desempenho
Gerencial,
Operacional e de
Condição Ambiental
da empresa

S - Sustentabilidade

RS - Responsabilidade Social

DA - Desempenho Ambiental

QL - Quantitativo

Quanto à ADA
Os exemplos da
Norma constituem
a lista mais
completa de
indicadores para
ADA entre os
modelos
analisados.
Requer IDAs
adicionais; faltam
indicadores da
comunidade,
atendimento,
emergências,
treinamento
Os IDAs ilustram o
Desempenho
Ambiental geral.
São apropriados
para avaliações
comparativas
entre empresas.

QN – Quantitativo

Quadro 23 - Síntese das propostas de indicadores de desempenho ambiental
Fonte: elaborado pelo autor a partir de GAMBOA; MATTOS; SILVA, 2005

137

137

138

No seu conjunto, os indicadores propostos pelos modelos estudados
apresentam em comum o fato de abordarem a avaliação do desempenho ambiental
de forma multidimensional, considerando tanto aspectos relacionados às questões
sociais, quanto às ambientais e econômicas.
Em relação às ferramentas estudadas, o modelo ISO 14.031 – Diretrizes para
a avaliação do desempenho ambiental foi concebido como uma ferramenta de
avaliação do desempenho ambiental para o âmbito empresarial. O modelo da ISO
14.031 foi desenvolvido como uma ferramenta adicional para a gestão ambiental
empresarial estabelecida pela NBR ISO 14.001:2004 – Sistemas de Gestão
Ambiental, e oferece uma estrutura conceitual bastante flexível, podendo ser
adaptada para qualquer tipo de organização. Quanto à abrangência, o modelo prevê
o uso de critérios gerais para a avaliação do desempenho ambiental voltados ao
monitoramento de aspectos como as políticas e programas desenvolvidos pela
organização, conformidade com a legislação, desempenho financeiro em relação à
gestão ambiental e relação com a comunidade, além de critérios específicos para a
avaliação ambiental propriamente dita, tais como: uso de materiais, energia, água,
equipamentos, produtos e serviços e seus impactos nas condições ambientais
gerais. O modelo se utiliza predominantemente de indicadores quantitativos,
contudo, sugere o uso de indicadores qualitativos para complementar a avaliação do
desempenho ambiental geral das organizações que se utilizam da ferramenta. O
modelo ainda oferece uma lista extensa de sugestão de indicadores ambientais e
não determina um conjunto mínimo de indicadores ambientais a serem utilizados
para a avaliação do desempenho ambiental, diferentemente dos modelos GRI e o
proposto pelo instituto Ethos em conjunto com o GVCev.
O modelo GRI, por sua vez, foi desenvolvido com o foco na sustentabilidade
empresarial. Dessa maneira, o modelo prevê a avaliação conjunta tanto de aspectos
específicos em relação ao desempenho ambiental, quanto de aspectos gerais da
organização,

como

desempenho

financeiro,

governança

corporativa,

perfil

organizacional, e sociais, como o engajamento de partes interessadas e indicadores
sociais. O modelo GRI foi concebido como uma plataforma para a comunicação do
desempenho ambiental de qualquer organização e faz uso tanto de indicadores
quantitativos quanto qualitativos. No que tange à avaliação do desempenho
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ambiental especificamente, da mesma forma que a NBR ISO 14.031, o modelo
prevê o uso de indicadores voltados uso de insumos como materiais e energia,
produtos e serviços, e indicadores voltados aos aspectos e impactos relacionados às
contribuições da organização para o efeito estufa, impactos na biodiversidade, na
atmosfera, entre outros. A principal diferença entre o modelo GRI e o ISO 14.031
reside no fato do modelo GRI estabelecer um conjunto mínimo de indicadores
quantitativos e qualitativos que devem ser monitorados por todas as organizações
para estar em conformidade com o modelo. Apesar da perda em flexibilidade, o
modelo permite que organizações que se utilizam dessa ferramenta possam
comparar seu desempenho ambiental com outras organizações, permitindo a
identificação de melhores práticas de gestão ambiental, estimulando a melhoria
contínua do desempenho ambiental. Contudo, a estrutura rígida do modelo de
avaliação não favorece a incorporação de indicadores adicionais não especificados
pelo modelo, podendo desestimular a incorporação de indicadores para o
monitoramento e avaliação do desempenho ambiental específicos de cada
organização que se utiliza desta ferramenta.
Com o foco na avaliação da responsabilidade social empresarial, os
Indicadores de Responsabilidade Social nas Empresas Varejistas desenvolvidos
pelo Instituto Ethos em parceria com o GVCev, foram desenvolvidos como uma
ferramenta de auto-avaliação para empresas do setor. O modelo conta com uma
estrutura temática que considera o comprometimento da organização com a
qualidade e educação ambiental, gerenciamento dos impactos de produtos serviços
e o consumo de materiais. O modelo privilegia o uso de indicadores qualitativos,
permitindo uma visão simplificada da incorporação da responsabilidade social pelas
empresas que se utilizam da ferramenta. No entanto, o modelo conta com um
conjunto restrito de indicadores quantitativos que permitiriam uma avaliação mais
detalhada do desempenho ambiental.
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4 EXPERIÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL
EM EMPRESAS DO SETOR VAREJISTA BRASILEIRO

A concentração de mercado observada no setor varejista supermercadista
brasileiro também se observa nas práticas de avaliação do desempenho ambiental
do setor. As três empresas que juntas respondem por mais de 42% do faturamento
bruto do setor – Carrefour Grupo Pão de Açúcar e Wal-Mart –, também são as
únicas que publicam indicadores para avaliação de desempenho ambiental em seus
relatórios anuais.
O conjunto de indicadores desenvolvidos pelo GRI é utilizado pelas três
empresas em seus relatórios de sustentabilidade. Dessa maneira, o presente
Capítulo tem como foco apresentar os indicadores ambientais utilizados pelo Grupo
Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Wal-Mart, com o objetivo de identificar, comparar
e analisar as práticas desenvolvidas por cada empresa. Com base nas práticas
atualmente utilizadas por essas empresas, será possível identificar como
efetivamente algumas empresas do setor varejista supermercadista brasileiro estão
monitorando e comunicando seu desempenho ambiental. Além disso, o conjunto de
indicadores utilizados por essas organizações deverá ser considerado para a
proposição de um conjunto de indicadores para a avaliação do desempenho
ambiental no setor varejista supermercadista.

4.1 Indicadores de desempenho ambiental do Grupo Carrefour

Fundado em 1963 na França, o Grupo Carrefour é a segunda maior empresa
varejista supermercadista no mundo e a primeira da Europa. A empresa conta com
16.667 pontos-de-venda no mundo, 14.991 na Europa, 1.096 na América Latina e
520 na Ásia. No que diz respeito ao número de funcionários, a empresa emprega
mais de 490 mil pessoas no mundo. Em 2007, o lucro operacional do Grupo no
mundo atingiu a marca de R$ 9 bilhões, 3,4% maior que no exercício de 2006. O
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número de clientes atendidos pelo Grupo também impressiona. No total, o Grupo
atende cerca de três bilhões de consumidores por ano (CARREFOUR GROUP,
2008).
No Brasil, as operações da rede tiveram início em 1975 na cidade de São
Paulo. Atualmente, a empresa figura como primeira no ranking nacional de
empresas varejistas supermercadistas no país, com 512 pontos-de-venda, 58 mil
funcionários e mais de 21 mil fornecedores ativos. Em 2007, as vendas brutas da
empresa no Brasil alcançaram R$ 19,25 bilhões (CARREFOUR, 2008). No país, a
companhia opera oito formatos de negócio divididos em: hipermercados (112 lojas),
lojas de bairro (38), hard discount18 (322), atacado (40), drogarias (102), postos de
combustível (72), conveniência (5) e até um banco. A empresa conta ainda com uma
grande estrutura de distribuição com 13 centros de distribuição, sendo cinco deles
específicos para produtos perecíveis (CARREFOUR, op. cit.).
Em relação à sustentabilidade, a empresa conta com um Comitê composto
por executivos das áreas de Comunicação Interna, Custos de Distribuição,
Marketing, Mercadorias, Operação, Recursos Humanos, Responsabilidade Social e
Sustentabilidade, que definem os investimentos em sustentabilidade da companhia.
Em 5 de junho de 2002, o Grupo Carrefour formalizou seu compromisso com o meio
ambiente, por meio da uma política ambiental. A política ambiental da companhia
apresenta cinco compromissos relacionados à proteção dos recursos naturais,
redução do efeito estufa, preservação da qualidade e disponibilidade de água,
redução de resíduos e proteção da biodiversidade (Quadro 24).

18

Hard Discount é um formato de varejo que oferece um menor sortimento de produtos em relação
aos supermercados e hipermercados, geralmente de marcas pouco conhecidas ou marcas próprias
da empresa varejista, e que oferecem preços melhores que as lojas regulares.
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Compromissos do Grupo Carrefour com o Meio Ambiente

Agir para a proteção dos recursos naturais
Agir para a redução do efeito estufa
Agir para preservar a qualidade e a disponibilidade da água
Agir para a redução e a gestão dos resíduos
Agir para favorecer a biodiversidade

Quadro 24 - Compromisso com o Meio Ambiente do Grupo Carrefour publicado
no Relatório de Sustentabilidade 2003
Fonte: CARREFOUR, 2004

Além da política ambiental, a companhia estabelece sete estratégias (tratadas
como responsabilidades ambientais pela empresa) e dezoito ações que detalham a
atuação da empresa em relação ao meio ambiente (Quadro 25).

Declaração de Responsabilidade Ambiental do Grupo Carrefour

1. Escolha dos produtos
Qualidade social e respeito ao meio ambiente
Redução da embalagem
2. Relacionamento com fornecedores agrícolas
Promoção de práticas agrícolas mais ecológicas
Preservação dos recursos e da biodiversidade
3. Transporte dos produtos
Redução das emissões atmosféricas
Otimização da cadeia de fornecimento
Redução do barulho
Transporte fluvial como alternativa ao rodoviário
4. Criação de raízes locais
Manter bom relacionamento com a comunidade
Harmonização no entorno
(Continua)
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5. Acesso às lojas
Intensificação do acesso às lojas e às áreas de estacionamento
6. Administração da loja
Racionalização de recursos e do consumo de energia
Redução de perdas
Arquitetura agradável ao meio ambiente
Redução da quantidade de sacolas jogadas fora
Redução das quantidades utilizadas de papel
7. Redução das atividades que causam poluição
Administração das bombas de gasolina
Monitoramento do uso do refrigerador
(Conclui)
Quadro 25 - Declaração da Responsabilidade Ambiental do Grupo Carrefour a
partir de 2004
Fonte: CARREFOUR (2004); CARREFOUR (2005), CARREFOUR (2006) e
CARREFOUR (2007);

Com relação aos indicadores de desempenho ambiental, desde o ano de
2003 o Grupo Carrefour publica relatórios de sustentabilidade e os disponibiliza em
sua website. Os relatórios foram elaborados com base no modelo GRI e apresentam
diversos indicadores de desempenho ambiental da companhia. Em seu relatório de
sustentabilidade referente ao ano de 2007, dos 30 indicadores de desempenho
ambiental propostos pelo modelo GRI, a empresa apresenta apenas 6 (seis)
indicadores (20% do total) inseridos nos temas: materiais, energia, água e emissões
efluentes e resíduos. Assim, o Quadro 26 apresenta os indicadores publicados pelo
Carrefour em seu relatório referente ao ano de 2007.
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TEMA

Cód.
GRI

Indicadores
propostos pelo
GRI

Indicadores
Carrefour

Unidade
de
medida

- Consumo total de
papéis para folhetos
promocionais
MATERIAIS

EN01

Materiais usados por
peso ou volume.

- Consumo total de
papeis utilizados pela
matriz e escritórios

Toneladas
por ano

- Quantidade de sacolas
plásticas distribuídas nos
check-outs (caixas)
ENERGIA

EN03

Consumo de energia
direta discriminado por
fonte de energia
primária.

ÁGUA

EN08

Total de retirada de
água por fonte.

- Consumo de água do
formato Hipermercado

m³ por ano

EN16

Total de emissões
diretas e indiretas de
gases de efeito estufa,
por peso.

- Emissões de Gás
Carbônico relacionada à
transportes

Kg de CO2
por unidade
de
transporte

EN19

Emissões de
substâncias
destruidoras da camada
de ozônio, por peso.

- Quantidade de Gás de
Refrigeração utilizada
nos Hipermercados

Kg por m²

EN22

Peso total de resíduos,
por tipo e método de
disposição.

- Reciclagem dos
resíduos no formato
Hipermercados

% do total
de resíduos
produzidos
por ano

EN26

Iniciativas para mitigar
os impactos ambientais
de produtos e serviços e
a extensão da redução
desses impactos.

- Número de produtos
com Garantia de Origem
comercializados

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

PRODUTOS E
SERVIÇOS

- Consumo de energia
elétrica do formato
Hipermercado

kWh por
ano

Número
total

Quadro 26 - Indicadores de desempenho ambiental publicados pelo Carrefour
– 2007
Fonte: Elaborado pelo autor com base em CARREFOUR, 2008.

O conjunto de indicadores utilizados pelo Grupo Carrefour pode restringir a
avaliação do desempenho ambiental, sobretudo em relação aos critérios de
relevância e facilidade de entendimento relacionado ao uso de indicadores. Neste
contexto, alguns aspectos poderiam ser melhorados na apresentação de seus
indicadores de desempenho, o que conferiria maior clareza e completude sobre o
desempenho geral da organização.
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Uma oportunidade de melhoria em relação aos indicadores publicados pela
empresa seria a publicação de indicadores que cubram um conjunto mais
abrangente das operações da empresa. No caso dos indicadores referentes ao
consumo de água e energia, por exemplo, foram publicados apenas dados
referentes às lojas do formato hipermercados. Neste caso, a apresentação de
indicadores referentes aos demais formatos de lojas (supermercados, mercados,
postos de gasolina, etc.), centros de distribuição e escritórios da empresa
representaria, de forma mais completa, a realidade da empresa em relação ao seu
desempenho ambiental, mesmo que eventualmente essas informações têm pouca
representatividade em relação ao dados referentes ao formato hipermercado. Outro
exemplo de informações que poderiam ser apresentadas de forma mais completa é
o indicador referente a resíduos sólidos. Neste caso, não foram publicados dados
ligados a geração de resíduos total da empresa, mas sim a taxa de reciclagem de
resíduos em relação à geração total, expressa em percentagem do total de resíduos
gerados. A apresentação da geração total de resíduos pela empresa seria
importante para permitir a contextualização dos dados referentes à eficiência do
processo de reciclagem. Em relação ao indicador referente às emissões de gases de
efeito estufa, a empresa informa que está desenvolvendo ferramentas que
possibilitem a publicação dessa informação. Informações mais completas sobre as
emissões da companhia podem complementar o indicador apresentado (emissões
de gás carbônico por unidade de transporte), uma vez que este não oferece
informações suficientes para a avaliação do desempenho ambiental da empresa
neste quesito.
De maneira geral, o Carrefour ainda não publica um conjunto de indicadores
de desempenho ambiental que permita uma avaliação mais abrangente das
atividades da companhia. Neste caso, seria importante que a empresa incluísse
outros indicadores de desempenho ambiental, especialmente aqueles relacionados
à totalidade das operações da empresa, para que se possa comunicar de maneira
mais eficaz os resultados de sua política e estratégias de sustentabilidade. Contudo,
deve-se destacar o forte empenho da empresa no desenvolvimento de produtos
certificados e que possam ser rastreados até sua origem. Neste contexto, a empresa
publica um indicador relacionado ao número de produtos certificados com um selo
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próprio que garante a origem e a qualidade ambiental dos produtos e de seus
processos de produção.

4.2 Indicadores de desempenho ambiental do Grupo Pão de
Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar é uma empresa brasileira fundada em 1948 e ocupa
o segundo lugar no ranking das maiores empresas varejista supermercadistas no
Brasil. Com vendas totais de R$ 17 bilhões em 2007, a empresa conta com 574 lojas
divididas em nove formatos divididos entre hipermercados, supermercados, lojas de
produtos eletroeletrônicos, lojas de conveniência, atacado e comércio eletrônico e
empregou mais de 66 mil funcionários no mesmo ano. Com relação à
sustentabilidade, até 2007, as ações da empresa foram comunicadas de maneira
pontual e sem diretrizes e estratégias claras sobre a atuação da empresa neste
quesito. Em agosto de 2007, entretanto, a empresa criou uma área administrativa
específica voltada às questões de sustentabilidade ambiental e social da empresa
(GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2008). No mesmo ano, a empresa definiu sua
estratégia de atuação, dividindo-as em três causas (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, op.
cit.):
Somar qualidade de vida
Dividir com a comunidade
Multiplicar a consciência do consumo
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Segundo a empresa, a primeira causa, “Somar Qualidade de Vida” tem o foco
na preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar físico e mental das pessoas.
Nessa dimensão estão incluídas ações como o patrocínio de atletas, a realização de
eventos esportivos e o desenvolvimento de produtos saudáveis. A segunda causa,
“Dividir com a Comunidade”, inclui ações relacionadas à assistência social, tais
como: campanhas de arrecadação, doação de alimentos e investimentos sociais, por
meio do Instituto Pão de Açúcar. Por fim, a terceira estratégia, “Multiplicar a
consciência no consumo”, inclui as ações voltadas à gestão ambiental da empresa e
ações voltadas aos consumidores, como o oferecimento de estruturas para a coleta
seletiva de resíduos, incentivo à redução do uso de sacolas plásticas, entre outras
ações.
Em relação à apresentação de relatórios anuais, o Grupo Pão de Açúcar
publica relatórios desde 1999. Até 2003, a publicação de indicadores de
desempenho estava relacionada ao modelo proposto pelo

Instituto Brasileiro de

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) relacionado à elaboração de balanços
sociais. A partir de 2004, a empresa passou a utilizar o modelo GRI para a
elaboração e publicação de seus relatórios de sustentabilidade, incluindo um
conjunto mais completo de indicadores de desempenho ambiental (GRUPO PÃO DE
AÇÚCAR, 2007). No Quadro 27 são apresentados os indicadores constantes no
relatório anual do Grupo Pão de Açúcar referente ao ano de 2007, relacionados
segundo o a relação de indicadores propostos pelo GRI.
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TEMA

EMISSÕES,
EFLUENTES
E
RESÍDUOS

PRODUTOS
E SERVIÇOS

PRODUTOS
E SERVIÇOS

Cód.
GRI

EN22

EN26

EN26

Indicadores
propostos pelo GRI

Peso total de resíduos, por
tipo e método de
disposição.

Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de
produtos e serviços e a
extensão da redução
desses impactos.

Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de
produtos e serviços e a
extensão da redução
desses impactos.

Indicadores Grupo Pão
de Açúcar

Unidade
de
medida

- Resíduos sólidos recicláveis
coletados por meio de clientes

Toneladas
acumuladas
desde o
início do
programa.

- Quantidade de óleo de
vegetal coletado por meio de
clientes

Litros

- Número de centrais de
coleta de resíduos recicláveis
nas lojas

Unidades
totais (desde
o início)

- Número de sacolas
reutilizáveis vendidas

Unidades
por ano

- Número de pessoas
sensibilizadas quanto ao
impacto ambiental de
embalagens e produtos

Unidade por
ano

- Número de lojas incluídas
em programas de comércio
solidário

Unidade por
ano

- Volume de alimentos doados
para bancos de alimentação

Toneladas
por ano

- Número de instituições
atendidas pelo programa de
doação de alimentos

Unidade por
ano

- Participação da empresa em
eventos voltados à
sustentabilidade

Unidade por
ano

Quadro 27 - Indicadores de desempenho ambiental publicados pelo Grupo Pão
de Açúcar – 2007
Fonte: elaborado pelo autor com base em (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2008).

Em relação ao conjunto de indicadores publicados pelo Grupo Pão de Açúcar
em 2008, deve-se destacar a ênfase em suas relações com os consumidores. Neste
contexto, os indicadores apresentados devem ser replicados às demais empresas
varejistas supermercadistas, uma vez que permite avaliar de forma clara os
resultados das ações da empresa em relação aos seus clientes e à sociedade.
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Alguns pontos de melhoria também puderam ser identificados, o que poderia
contribuir para uma melhor avaliação e comunicação do desempenho ambiental da
empresa. Um desses pontos se refere ao número de indicadores monitorados e
publicados. No relatório referente ao ano de 2007, nove indicadores de desempenho
ambiental, a maior parte deles voltados à medição de iniciativas específicas com
foco em seus clientes. Mesmo que essa abordagem permita revelar aspectos mais
abrangentes que os aspectos ambientais diretos da empresa, a incorporação de
outros indicadores que pudessem refletir também os resultados operacionais das
suas ações poderia contribuir para uma melhor avaliação e comunicação de seu
desempenho ambiental.
Por fim, deve-se destacar que os indicadores utilizados pelo Grupo Pão de
Açúcar podem servir como referência, principalmente para o desenvolvimento e
seleção de indicadores relacionados às ações do varejo supermercadista em relação
aos seus clientes e consumidores.

4.3 Indicadores de desempenho ambiental do Wal-Mart Brasil

Fundado na década de 1962 nos Estados Unidos, o Wal-Mart é a maior
empresa do mundo em faturamento bruto (FORTUNE, 2008). Em 2007, a empresa
possuía 4.128 lojas no mundo, empregava 1,9 milhões de pessoas e atendeu cerca
de 176 milhões de consumidores. No Brasil, a empresa iniciou suas atividades em
1995. Em 2007, a empresa possuía 312 lojas divididas entre quatro formatos
diferentes: hipermercados, supermercados, mercados de vizinhança e atacado;
empregando 68,7 mil pessoas no mesmo ano (WAL-MART BRASIL, 2008).
A gestão de sustentabilidade na empresa teve início em 2005 quando a
empresa se comprometeu publicamente com metas globais relacionadas à redução
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de resíduos, eficiência energética, e o desenvolvimento de produtos sustentáveis
(FIORI, 2008) (Quadro 28).

METAS MUNDIAIS DO GRUPO WAL-MART
Construções, energia e água
o Rede atual de lojas 20% mais eficientes até 2012
o Novas lojas 30% mais eficientes até 2009
Resíduos Sólidos
o Reduzir em 25% a geração de resíduos sólidos até 2008
Produtos
o Ter 20% da cadeia de
sustentabilidade até 2008

abastecimento alinhada

com a

o Desenvolver produtos que consumam 25% menos energia até
2008
Quadro 28 - Metas mundiais do Grupo Wal-Mart estabelecidas em 2005
Fonte: WAL-MART BRASIL, 2008

Para alcançar essas metas, o Wal-Mart Brasil criou uma estrutura de gestão
dividia em dez plataformas de trabalho: Lojas e centros de distribuição sustentáveis,
cadeia logística sustentável, reciclagem e lixo zero, embalagens sustentáveis,
produtos sustentáveis e clube dos produtores (WAL-MART BRASIL, 2008). Cada
uma das plataformas de trabalho é coordenada por um executivo da companhia que
se compromete com o atendimento de objetivos e metas definidos pela companhia.
Em relação à prática de comunicação e publicação de indicadores para a
avaliação de desempenho ambiental, desde 2006 a empresa publica relatórios de
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sustentabilidade que incluem indicadores de desempenho ambiental, social e
econômicos. No relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2007, o Wal-Mart
publicou ao todo, 33 indicadores, incluindo indicadores de desempenho ambiental
relacionados aos aspectos ambientais diretos de suas operações e indicadores de
desempenho relacionados aos aspectos dos produtos e serviços da companhia
(Quadro 29).

TEMA

Cód.
GRI

EN01

Indicadores
propostos pelo GRI

Materiais usados por peso
ou volume.

MATERIAIS

EN02

EN03
ENERGIA

EN03

Percentual dos materiais
usados provenientes de
reciclagem.

Consumo de energia
direta discriminado por
fonte de energia primária.

Consumo de energia
direta discriminado por
fonte de energia primária.

Indicadores WalMart Brasil

(Continua)
Unidade
de
medida

- Consumo de bandejas de
isopor

Toneladas
por ano

- Consumo de bobinas
strech (filme plástico para
embalagem)

Toneladas
por ano

- Consumo de bobinas de
plástico PVC para
embalagem

Toneladas
por ano

- Consumo de papel
utilizado nos escritórios

Toneladas
por ano

- Sacolas plásticas
distribuídas nos pontosde-venda

Toneladas
por ano

- Papel para impressão
reciclado

Toneladas
por ano

- Consumo total de
energia

GJ por ano

- Consumo total de
energia elétrica

% do total

- Consumo de Gás
Liquefeito de Petróleo
(GLP)

% do total

- Consumo de outras
fontes (diesel, gás natural,
óleo combustível)

% do total
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TEMA

ÁGUA

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

Cód.
GRI

EN08

EN16

EN22

PRODUTOS E
SERVIÇOS

EN26

Indicadores
propostos pelo GRI

Total de retirada de água
por fonte.

Total de emissões diretas
e indiretas de gases de
efeito estufa, por peso.

Peso total de resíduos,
por tipo e método de
disposição.

Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de
produtos e serviços e a
extensão da redução
desses impactos.

(Continuação)
Unidade
Indicadores Walde
Mart Brasil
medida
- Consumo total de água

m³ por ano

- Consumo de água
proveniente de
abastecimento municipal e
outras fontes de
abastecimento

% do total

- Consumo de água
subterrânea

% do total

- Emissões totais de gases
de efeito estufa

Toneladas
por ano

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos à
produção de resíduos
orgânicos

% do total

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
consumo de gás em
fornos

% do total

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
uso de geradores de
energia elétrica

% do total

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
transporte de mercadorias

% do total

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
consumo de energia
elétrica

% do total

- Resíduos sólidos
recicláveis coletados por
meio de clientes

Toneladas
por ano

- Número de centrais de
coleta de resíduos
recicláveis nas lojas

Unidades
totais
(desde o
início)

- Número de lojas que
realizam a coleta seletiva
de resíduos em sua
operação

Unidades
por ano

- Número de lojas com
sistema de iluminação
eficiente

% do total
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Cód.
GRI

TEMA

PRODUTOS E
SERVIÇOS

EN26

CONFORMIDADE

TRANSPORTE

Indicadores
propostos pelo GRI

Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de
produtos e serviços e a
extensão da redução
desses impactos.

EN28

Valor monetário de multas
significativas e número
total de sanções nãomonetárias resultantes da
não-conformidade com
leis e regulamentos
ambientais.

EN29

Impactos ambientais
significativos do
transporte de produtos e
outros bens e materiais
utilizados nas operações
da organização, bem
como do transporte de
trabalhadores.

(Conclusão)
Unidade
Indicadores Walde
Mart Brasil
medida
- Plantio de árvores para
recomposição vegetal

Unidade
por ano

- Volume de alimentos
doados para bancos de
alimentação

Toneladas
por ano

- Número de instituições
atendidas pelo programa
de doação de alimentos

Unidade
por ano

- Número de lojas que
participam do programa de
doação de alimentos

Unidade
por ano

- Famílias beneficiadas
pelo clube do produtor

Total por
ano

- Funcionários capacitados
para o consumo
consciente

Pessoas
por ano

- Número de lojas
incluídas em programas
de comércio solidário

Unidade
por ano

- A empresa declarou não
possuir multas
significativas durante o
período

-

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
transporte de mercadorias

Toneladas
por ano

- Emissões de gases de
efeito estufa relativos ao
transporte de funcionários

Toneladas
por ano

Quadro 29 - Indicadores de desempenho ambiental publicados pelo Wal-Mart
Brasil – 2007
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Wal-Mart Brasil, 2008.

Sobre a prática de avaliação do desempenho ambiental no caso do Wal-Mart,
a empresa apresenta em seus relatórios de desempenho ambiental, alguns avanços
em

relação

à

avaliação

do

desempenho

ambiental

no

setor

varejista

supermercadista. Um desses avanços é o relacionamento dos indicadores de
desempenho ambiental com os objetivos e metas definidos pela empresa. Ao longo
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do Relatório de Sustentabilidade ano base 2008 (WAL-MART BRASIL, 2008), a
empresa apresentou de forma clara suas metas ambientais e apresentou um quadro
com os indicadores e resultados de seu monitoramento. Contudo, os indicadores
relatados não contam com dados que permita observar a evolução do quadro de
metas, o que, neste caso, possibilitaria construir um retrato mais completo sobre o
desempenho a empresa em relação as suas metas. Outro aspecto que diferencia o
conjunto de indicadores apresentados pela empresa foi a publicação de indicadores
voltados aos aspectos ambientais diretos, tais como o consumo de água e energia
consumidos em suas operações, e indicadores relacionados aos aspectos
ambientais indiretos, como o volume de materiais reciclados a partir de resíduos dos
clientes e emissões de gases estufa oriundos do transporte de mercadorias por
transportadores terceirizados.

4.4 Considerações sobre as experiências apresentadas

Antes de analisar as experiências apresentadas é importante ressaltar que
este trabalho não tem o objetivo de comparar o desempenho ambiental das
empresas estudadas. Isso se justifica, uma vez que o estudo realizado teve como
base apenas o instrumento pelo qual a organização comunica suas ações e
estratégias de sustentabilidade às suas partes interessadas, e não na forma e
profundidade com que essas ações são desenvolvidas por essas organizações.
Assim, os resultados nesse trabalho não objetivam determinar se uma empresa tem
um desempenho ambiental melhor em relação às demais, mas fornecem novos
elementos para aprofundar a análise das praticas relacionadas à avaliação do
desempenho ambiental no setor varejista supermercadista brasileiro.
A partir das experiências apresentadas pelo Carrefour, Pão de Açúcar e WalMart Brasil, observa-se que em comum as três empresas utilizam o modelo GRI para
a elaboração de seus relatórios de sustentabilidade/responsabilidade social. Esta
fato reforça a popularidade do modelo GRI no setor varejista observado pelo estudo
realizado pela KPMG que constatou que 40% das companhias estudadas se utilizam
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desse modelo para a elaboração de seus relatórios de sustentabilidade (KPMG
INTERNATIONAL, 2008). Traçando ainda um paralelo entre o estudo realizado pela
KPMG (KPMG INTERNATIONAL, op. cit.), observa-se que os indicadores de
desempenho ambiental reportados por essas empresas ainda não permitem uma
avaliação de seu desempenho ambiental em relação aos aspectos ambientais
indiretos de suas operações. Nenhuma das empresas brasileiras estudadas publicou
um conjunto de indicadores abrangentes relacionados aos aspectos ambientais
indiretos, tais como os impactos relacionados à sua cadeia de fornecimento e dos
produtos e serviços que comercializa. Apesar do alcance do setor varejista
supermercadista

em

relação

aos aspectos

ambientais

indiretos,

conforme

apresentado no item 2.2 do presente trabalho, a tendência de se reportar
indicadores relacionados apenas aos aspectos ambientais diretos das operações
ainda prevalece no setor.
Em relação à publicação de objetivos e metas corporativas, apenas o WalMart Brasil publica metas corporativas claras em relação à parte de seus aspectos
ambientais. A partir dos relatórios analisados não foi possível constatar se o
Carrefour possui ou não objetivos e metas estabelecidas para a gestão de seus
aspectos ambientais, uma vez que seu relatório não conta com tais informações. No
caso do Grupo Pão de Açúcar, a empresa declara não ter metas específicas
relacionadas ao seu desempenho. Uma vez que, segundo Gasparini e Tochetto
(2003; 2004 apud MELO, 2006) o uso de indicadores de desempenho ambiental tem
como objetivo principal demonstrar os avanços das organizações em relação às
suas estratégias de gestão, a falta de objetivos e metas observadas reduz os
resultados dos indicadores de desempenho reportados a dados pontuais sobre as
iniciativas realizadas. Ainda no contexto da avaliação do desempenho ambiental,
considerando a complexidade das relações do setor com as outras partes da cadeia
de valor, a falta de objetivos e metas claros e de uma estrutura para a avaliação do
desempenho, podem resultar em ações que, apesar de importantes do ponto de
vista organizacional, não reflitam na melhoria do desempenho ambiental da empresa
como um todo. Ou seja, se não houver um entendimento claro dos aspectos e
impactos ambientais da organização e a definição de ações estruturadas para a
melhoria

do

desempenho

ambiental,

corre-se

o

risco

das

organizações
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despenderem recursos humanos e financeiros em ações que não resultarão em
ganhos ambientais significativos.
Dentre as experiências brasileiras observou-se, também, o uso de um
conjunto reduzido de indicadores de desempenho em comparação com os
indicadores propostos pelo modelo GRI, não refletindo a complexidade do setor em
relação aos seus aspectos ambientais, sobretudo em relação aos aspectos indiretos
relacionados à cadeia de suprimento e consumidores. O Grupo Pão de Açúcar
monitora indicadores relacionados à apenas duas (6%) das trinta categorias
propostas pelo GRI, enquanto o Carrefour utiliza seis (20%) e o Wal-Mart nove
(30%). O Quadro 30 compara os indicadores reportados pelas três empresas
estudadas em relação ao conjunto proposto pelo modelo GRI.

(Continua)
TEMA

Cód.
GRI

EN01
MATERIAIS
EN02
EN03
EN04
EN05
ENERGIA
EN06

EN07

INDICADOR
Materiais usados por peso ou
volume.
Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem.
Consumo de energia direta
discriminado por fonte de energia
primária.
Consumo de energia indireta
discriminado por fonte primária.
Energia economizada devido a
melhorias em conservação e
eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e
serviços com baixo consumo de
energia, ou que usem energia
gerada por recursos renováveis, e a
redução na necessidade de energia
resultante dessas iniciativas.
Iniciativas para reduzir o consumo
de energia indireta e as reduções
obtidas.

INDICADORES
IDENTIFICADOS
Grupo
WalPão de Carrefour
Mart
Açúcar
Brasil

X

X
X

X

X
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(Continuação)
TEMA

ÁGUA

Cód.
GRI

EN08

Total de retirada de água por fonte.

EN09

Fontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água.

EN10

EN11

BIODIVERSIDADE
EN12

EN13
EN14

BIODIVERSIDADE
EN15

EN16
EN17

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

INDICADOR

EN18

EN19

EN20
EN21

INDICADORES
IDENTIFICADOS
Grupo
WalPão de Carrefour
Mart
Açúcar
Brasil

X

X

X

X

Percentual e volume total de água
reciclada e reutilizada.
Localização e tamanho da área
possuída, arrendada ou
administrada dentro de áreas
protegidas ou adjacentes a elas; e
áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas
protegidas.
Descrição de impactos significativos
na biodiversidade de atividades,
produtos e serviços em áreas
protegidas e em áreas de alto índice
de biodiversidade fora das áreas
protegidas.
Habitats protegidos ou restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e
planos futuros para a gestão de
impactos na biodiversidade.
Número de espécies na Lista
Vermelha da IUCN e em listas
nacionais de conservação com
habitats em áreas afetadas por
operações, discriminadas pelo nível
de risco de extinção.
Total de emissões diretas e indiretas
de gases de efeito estufa, por peso.
Outras emissões indiretas
relevantes de gases de efeito
estufa, por peso.
Iniciativas para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa e as
reduções obtidas.
Emissões de substâncias
destruidoras da camada de ozônio,
por peso.
NOx, SOx e outras emissões
atmosféricas significativas, por tipo
e peso.
Descarte total de água, por
qualidade e destinação.

X
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(Conclui)
TEMA

Cód.
GRI

EN22
EN23

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

EN24

EN25

EN26
PRODUTOS E
SERVIÇOS
EN27

CONFORMIDADE

EN28

TRANSPORTE

EN29

GERAL

EN30

INDICADOR
Peso total de resíduos, por tipo e
método de disposição.
Número e volume total de
derramamentos significativos.
Peso de resíduos transportados,
importados, exportados ou tratados
considerados perigosos nos termos
da Convenção da Basiléia13 –
Anexos I, II, III e VIII, e percentual
de carregamentos de resíduos
transportados internacionalmente.
Identificação, tamanho, status de
proteção e índice de biodiversidade
de corpos d’água e habitats
relacionados significativamente
afetados por descartes de água e
drenagem realizados pela
organização relatora.
Iniciativas para mitigar os impactos
ambientais de produtos e serviços e
a extensão da redução desses
impactos.

INDICADORES
IDENTIFICADOS
Grupo
WalPão de Carrefour
Mart
Açúcar
Brasil

X

X

X

X

X

Percentual de produtos e suas
embalagens recuperadas em
relação ao total de produtos
vendidos, por categoria de produto.
Valor monetário de multas
significativas e número total de
sanções não-monetárias resultantes
da não-conformidade com leis e
regulamentos ambientais.
Impactos ambientais significativos
do transporte de produtos e outros
bens e materiais utilizados nas
operações da organização, bem
como do transporte de
trabalhadores.
Total de investimentos e gastos em
proteção ambiental, por tipo.

X

X

Quadro 30 - Comparação entre os indicadores utilizados pelo Grupo Pão de
Açúcar, Grupo Carrefour e Wal-Mart Brasil em relação ao modelo GRI
Fonte: elaborado pelo autor.

Ainda em relação aos indicadores reportados, observa-se, que apesar das
empresas demonstrarem em seus relatórios que estão atuando sobre parte de seus
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aspectos ambientais, grande parte das iniciativas não conta dados históricos que
permitam avaliar os avanços ou eventuais retrocessos resultantes dessas
atividades. Em nos três casos analisados, os valores relacionados aos indicadores
continham dados referentes apenas ao ano base do relatório, dificultando a
constatação dos resultados da gestão ambiental dessas companhias.
Outro ponto constatado é a variação do escopo dos indicadores reportados.
Dentre os casos estudados, apenas o Wal-Mart Brasil apresentou indicadores que
abrangem todas as operações da empresa. No caso do Carrefour, os indicadores
relacionados ao consumo de água e energia refletem apenas os dados de suas
operações em hipermercados, não tendo sido reportados dados referentes aos
demais formatos de loja e outras operações da companhia. O Grupo Pão de Açúcar
reportou apenas indicadores relacionados às iniciativas do formato de loja
homônimo, não tendo reportado indicadores referentes aos seus demais formatos e
operações. Em relação à forma com que os indicadores de desempenho foram
comunicados, deve-se destacar que nos três casos apresentados, a maior parte dos
indicadores foi expressa apenas ao longo de um texto, muitas vezes de forma
descritiva, dificultando a identificação dos mesmos. Assim, o uso de quadros que
apresentem esses indicadores de maneira sumarizada seria um avanço importante
para atribuir maior clareza em relação ao desempenho ambiental dessas
organizações.
Por fim, é preciso colocar as experiências apresentadas no contexto das
ferramentas e referências desenvolvidas para a avaliação do desempenho ambiental
do setor. Como foi observado nos Capítulos 3 e 4 desse trabalho, o setor como um
todo ainda carece de ferramentas e referências adequadas à sua realidade,
principalmente no que tange aos indicadores quantitativos que reflitam a
complexidade das relações do setor com suas partes interessadas. Ademais, não foi
observado o foco na avaliação do desempenho ambiental dos produtos
comercializados, diferentemente dos resultados da pesquisa realizada pela KPMG
(2002) que consolidou os indicadores de desempenho ambiental utilizados por
empresas varejistas no mundo.
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Dessa maneira, um conjunto de indicadores de desempenho ambiental mais
abrangentes e adequados à realidade do setor pode servir como um guia para
orientar essas organizações para a incorporação e monitoramento de indicadores
que reflitam de maneira abrangente e efetiva os resultados de suas ações em
relação ao meio ambiente.

160

161

5 PROPOSTA DE INDICADORES DE DESEMPENHO
AMBIENTAL APLICÁVEIS AO SETOR VAREJISTA
SUPERMERCADISTA

Com base no levantamento bibliográfico apresentado nos itens iniciais do
trabalho e as experiências do setor varejista supermercadista apresentadas e
avaliadas nos Capítulos 4 e 5, será apresentado neste capítulo uma proposta de um
conjunto de indicadores de desempenho ambiental adaptados à realidade do setor
varejista supermercadista. A proposta leva em conta os aspectos ambientais
identificados no Capítulo 1, e os organiza de acordo com a estrutura temática
apresentada pelo modelo GRI. Cada indicador é classificado quando a sua
abrangência de acordo com o modelo conceitual apresentado por Davies e Konysky
(2000), que considera os aspectos ambientais diretos da organização (D), os
aspectos indiretos upstream relacionados à cadeia de suprimentos (IU) e os
downstream, (ID) ligados aos consumidores. Para facilitar a aplicação do conjunto
de indicadores proposto, também foram sugeridas as principais unidades de medida
e formas de monitoramento para cada indicador.
Os indicadores de desempenho ambiental foram propostos com base nos
diversos

conjuntos

de

indicadores

sugeridos

pelos

modelos

e

iniciativas

apresentados nos Capítulos 3 e 4 e nos indicadores apresentados nos três casos
analisados no Capítulo 6 do presente trabalho. Dessa forma, as fontes onde os
indicadores foram citados, também foram identificadas, com o objetivo de
demonstrar a ocorrência e relevância relativa de cada um dos indicadores.
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(Continua)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)

Consumo de materiais e insumos

D

- Consumo de bandejas de isopor

D

- Consumo de bobinas strech (filme plástico
para embalagem)

Toneladas por
ano
Toneladas por
ano

D

- Consumo de bobinas de plástico PVC para
embalagem

Toneladas por
ano

D

- Consumo de papel utilizado nos escritórios

Toneladas por
ano

- Sacolas plásticas distribuídas nos pontos-devenda

Toneladas por
ano

MATERIAIS

D - ID

Redução do consumo de materiais
Legenda: D – Direto

IU – Indireto Upstream

Unidade de
medida

D

- Produtos e materiais com menor impacto
ambiental

D - ID

- Volume de sacolas reutilizáveis vendidas

Número de
produtos, R$
por ano
Unidades por
ano

Fonte /
Proponente
Wal-Mart
Wal-Mart
Wal-Mart
Wal-Mart,
Carrefour,
Pão de
Açúcar,
GRI, KPMG,
ISO
Wal-Mart,
Carrefour,
KPMG
KPMG
Pão de
Açúcar

ID – Indireto Downstream

Quadro 31 - Proposta de indicadores ambientais aplicáveis ao setor varejista supermercadista
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)

ENERGIA

Legenda: D – Direto

Redução do consumo de materiais

Consumo de energia (todas as
fontes)

IU – Indireto Upstream

Fonte /
Proponente

- Consumo evitado de materiais por meio de
iniciativas de redução

Toneladas por
ano

D - IU - ID

- Iniciativas de educação e sensibilização para
a redução do uso de materiais

Unidade por
ano

Ethos, ISO

D - IU - ID

- Número de pessoas que participaram de
Iniciativas de educação e sensibilização para a
redução do uso de materiais

Pessoas por
ano

Ethos, ISO

D

- Consumo total de energia (Todas as fontes em
valores equivalentes)

GJ por ano

D

- Consumo total de energia elétrica

kWh, % do
total, m² de
área de vendas

D

- Consumo total de energia elétrica por tipo de
uso (iluminação, resfriamento, geração de
energia, etc.)

kWh, % do total

D

- Consumo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

% do total

D
MATERIAIS

Unidade de
medida

ISO

Wal-Mart,
GRI,
KPMG,
EEA, ISO
Wal-Mart,
Carrefour,
Pão de
Açúcar,
GRI,
KPMG,
EEA, ISO
KPMG,
GRI, WalMart
Wal-Mart,
GRI

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)

Consumo de energia (todas as
fontes)
Consumo de Gás natural
Consumo Combustíveis fósseis
Consumo de energia renovável
ENERGIA

Redução do consumo de energia

D
D
D
IU
D

- Consumo de outras fontes (diesel, gás natural,
óleo combustível)
- Consumo de total de gás natural
- Consumo de combustíveis fósseis para o
transporte de mercadorias e funcionários
- Consumo total de energia renovável

Fonte /
Proponente

m³ por ano

Wal-Mart,
GRI
GRI

m³ por ano

GRI, ISO

% do total

kWh por ano

GRI

D - IU - ID

- Iniciativas de educação e sensibilização para
a redução do consumo de energia elétrica

Unidade por
ano

Ethos, ISO

D - IU - ID

- Número de pessoas que participaram de
Iniciativas de educação e sensibilização para a
redução do consumo de energia elétrica

Pessoas por
ano

Ethos, ISO

D

- Energia economizada devido a melhorias em
conservação e eficiência

kWh por ano

GRI, ISO

Consumo de Água

D

- Consumo total de água

m³ por ano, m²
de área de
vendas

Wal-Mart,
Carrefour,
GRI, KPMG,
OECD,
UNCDS,
UNHABITAT,
EEA, ISO

Redução do consumo de água

D

- Volume total de água reciclada e reutilizada

m³ por ano

GRI, KPMG,
ISO

ÁGUA

Legenda: D – Direto

Unidade de
medida

IU – Indireto Upstream

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Consumo de Água

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)
- Número de produtos de baixo consumo de
ID
água
- Iniciativas de educação e sensibilização para
D - IU - ID
a redução do consumo de água

ÁGUA

D - IU - ID

Geração de efluentes líquidos

BIODIVERSIDADE

Legenda: D – Direto

Preservação de áreas verdes

IU – Indireto Upstream

D

Unidade de
medida
Unidade por
ano
Unidade por
ano

Fonte /
Proponente
GRI
Ethos

- Número de pessoas que participaram de
Iniciativas de educação e sensibilização para a
redução do consumo de água

Unidade por
ano

- Volume de efluentes líquidos tratados

m² por ano

GRI, UNHABITAT,
ISO

Ethos

D

- Total de áreas verdes preservadas ou
mantidas

ha por ano

KPMG,
OECD,
UNCDS,
PNUMA,
IBGE, ISO

D

- Iniciativas de preservação ou proteção de
áreas verdes (área de proteção, preservação,
praças, etc.)

Unidades

Proposto
pelo autor

D

- Número de árvores plantadas em programas
de reflorestamento ou neutralização de
emissões de gases de efeito estufa

Unidade por
ano

Proposto
pelo autor

D

- Total de investimentos em programas de
preservação e manutenção de áreas verdes e
florestais

R$ por ano

Proposto
pelo autor

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)

Emissão de gases de efeito estufa

Unidade de
medida

Fonte /
Proponente

Toneladas de
CO2
equivalentes,
por m² de área
de vendas

GRI, KPMG,
OECD,
UNCDS,
PNUMA,
IBGE, ISO

Toneladas de
CO2
equivalentes
por fonte, %
das emissões
por fonte, por
m² de área de
vendas

GRI, ISO

D

Emissões de substâncias destruidoras da
camada de ozônio (gases refrigerantes, CFC's,
etc.)

Toneladas de
CO2
equivalentes
por ano

Wal-Mart,
Carrefour,
GRI, KPMG,
OECD,
UNCDS,
PNUMA,
IBGE, ISO

D

- Emissões de SOx, NOx e outras

Toneladas por
ano

GRI, KPMG,
OECD, ISO

D
- Total de emissões diretas e indiretas de gases
de efeito estufa

D
EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

- Emissões de gases de efeito estufa por fonte
de emissão (consumo de energia elétrica,
consumo de combustíveis fósseis, etc.)

Emissão de gases de efeito estufa

Legenda: D – Direto

IU – Indireto Upstream

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)

Redução e neutralização das
emissões de gases de efeito
estufa

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS
Geração de resíduos sólidos

- Iniciativas para reduzir as emissões de gases
de efeito estufa

Número de
iniciativas
realizadas

GRI, ISO

D

- Iniciativas para neutralizar as emissões de
gases de efeito estufa

Número de
iniciativas
realizadas

Proposto
pelo autor
Wal-Mart,
Pão de
Açúcar,
Carrefour,
GRI, KPMG,
OECD, UNHABITAT,
EEA, ISO

D

- Geração total de Resíduos sólidos (por tipo:
orgânico, papel, plástico, metal, vidro,
perigosos, papelão, etc.)

Toneladas por
ano

D

- Eficiência na separação de resíduos para
reciclagem

% do total

D

- Redução na geração de resíduos

Toneladas por
ano

KPMG,
OECD

- Geração total de Resíduos sólidos
relacionados às embalagens secundárias

Toneladas por
ano

ISO

- Resíduos sólidos recicláveis coletados por
meio de clientes

Toneladas por
ano

Wal-Mart,
Pão de
Açúcar

ID
IU – Indireto Upstream

Fonte /
Proponente

D

D - IU

Legenda: D – Direto

Unidade de
medida

KPMG,
EEA, ISO

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)
- Pontos de entrega voluntária de resíduos
recicláveis

Unidades

D - ID

- Volume de resíduos recicláveis coletados em
pontos de entrega voluntária

Toneladas por
ano

D - IU

- Número de iniciativas para a redução de
embalagens primárias

Unidades por ano

- Volume de resíduos doados para bancos de
alimentos

Toneladas por
ano

ID

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

Geração de resíduos sólidos

D
D - IU
D - IU

PRODUTOS E
SERVIÇOS

Legenda: D – Direto

Venda de produtos

IU – Indireto Upstream

Unidade de
medida

- Pontos de entrega voluntária de resíduos
eletrônicos
- Volume de resíduos eletrônicos coletados e
destinados corretamente

Unidades
Toneladas por
ano

Fonte /
Proponen
-te
Wal-Mart,
Pão de
Açúcar
Wal-Mart,
Pão de
Açúcar
ISO
Wal-Mart,
Pão de
Açúcar
Proposto
pelo autor
Proposto
pelo autor

ID

- Número de produtos de baixo consumo de
energia (ex. com classificação PROCEL A e B)

Unidades por
ano, % do total
de produtos
comercializados

GRI,
KPMG,
ISO

ID

- Volume de produtos certificados
comercializados (orgânicos, madeireiros
certificados, etc.)

Unidades por
ano, % do total
de produtos
comercializados

KPMG,
ISO

ID

- Volume de produtos concentrados
comercializados

Unidades por
ano, % do total
de produtos
comercializados

KPMG,
ISO

ID – Indireto Downstream
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(Continuação)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)
ID
ID

PRODUTOS E
SERVIÇOS

Venda de produtos
ID
IU
D

CONFORMIDADE

TRANSPORTE

-

Transporte de mercadorias,
produtos e insumos

D

D

- Certificação de unidades de negócio,
processos e serviços (ISO 14.001, LEED, etc.)

IU

- Emissões de gases de efeito estufa relativo ao
transporte de mercadorias por fornecedores

D - IU
Legenda: D – Direto

IU – Indireto Upstream

- Iniciativas de educação e sensibilização para o
consumo consciente
- Número de pessoas que participaram de
Iniciativas de educação e sensibilização para o
consumo consciente
- Iniciativas de estímulo ao uso de transportes
alternativos
- Produtos com iniciativas de redução de
embalagens
- Multas significativas resultantes da não
conformidade com leis e regulamentos
ambientais
- Número de funcionários em funções de gestão
ambiental

- Distância percorrida para o transporte de
produtos

Unidade de
medida

Fonte

Unidade por
ano

ISO

Unidade por
ano

ISO

Unidade por
ano
Unidade por
ano
R$ por ano,
número de
multas
Número total
Número de
locais
certificados no
final do ano.
Toneladas de
CO2
equivalentes
por fonte, %
das emissões
por fonte
Km totais, Km
reduzidos

Proposto
pelo autor
ISO
GRI, ISO
KPMG,
Ethos, ISO
KPMG

GRI

KPMG,
ISO

ID – Indireto Downstream

169

(Conclusão)
TEMA

Aspecto Ambiental Relacionado

Indicador de Desempenho Ambiental
Abrangência
Descrição
(D, IU, ID)
D - IU

TRANSPORTE

Transporte de mercadorias,
produtos e insumos
D

D
GERAL

D - ID

Legenda: D – Direto

IU – Indireto Upstream

- Combustível utilizado para o transporte de
produtos

- Emissões de gases de efeito estufa relativo ao
transporte de funcionários

- Total de investimentos e gastos em proteção
ambiental
- Número de reportagens da imprensa sobre o
desempenho ambiental da organização

Unidade de
medida
Litros por ano,
Litros unidade
de produto
Toneladas de
CO2
equivalentes
por fonte, %
das emissões
por fonte
R$ por ano
Número total

Fonte

KPMG,
ISO

GRI

GRI, ISO
ISO

ID – Indireto Downstream

Quadro 31 - Proposta de indicadores ambientais aplicáveis ao setor varejista supermercadista
Fonte: Elaborado pelo autor
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Com relação ao conjunto de indicadores aplicáveis ao setor varejista
supermercadista proposto no presente trabalho, é preciso destacar alguns critérios,
limitações e alcances.
Primeiramente, a proposta de indicadores apresentada foi feita com base nos
principais indicadores de desempenho ambiental utilizados e propostos pelos
modelos e iniciativas apresentadas nos Capítulo 3. Sugere-se a utilização do
conjunto proposto juntamente com outros modelos de avaliação e comunicação do
desempenho ambiental, uma vez que no presente trabalho foram priorizados os
indicadores quantitativos. Os modelos usualmente utilizados pelas empresas do
setor varejista supermercadista, como o GRI e os Indicadores de Responsabilidade
Social nas Empresas Varejistas proposto pelo Instituto Ethos, já oferecem um
conjunto abrangente de indicadores ambientais qualitativos que podem servir de
complementação e detalhamento das informações apresentadas pelos indicadores
quantitativos propostos. Outro ponto que deve ser observado é que existe grande
complexidade na proposição de indicadores relacionados, principalmente, a
produtos, serviços, transporte e biodiversidade. Nesses quatro casos, a proposição
de indicadores se limitou a aspectos genéricos que se acredita poderem ser
aplicados pela maior parte das empresas do setor varejista supermercadista. Assim,
recomenda-se o uso de indicadores complementares que possam representar de
maneira mais realista o desempenho ambiental de uma empresa que deseje utilizar
este tipo de indicador.
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6 CONCLUSÕES

O presente trabalho buscou levantar e analisar indicadores de desempenho
ambiental aplicáveis ao setor varejista supermercadista, tendo como base
experiências de diversas organizações que desenvolveram trabalhos voltados à
utilização de indicadores ambientais tanto no âmbito governamental, quanto no
âmbito empresarial.
A partir do levantamento que considerou os aspectos e impactos ambientais
diretos e indiretos relacionados ao setor varejista supermercadista, foi possível
constatar que os impactos do setor varejista possuem um alcance diferenciado
quando comparado a outros setores. Além da operação direta do varejo ser
intensiva no uso de energia, água, insumos e na geração de resíduos e efluentes, o
fato do varejo supermercadista ser o principal elo entre o setor produtivo e o
consumidor final, amplia a responsabilidade do setor em relação ao seu
desempenho ambiental. Por um lado, o varejo supermercadista é o principal cliente
da indústria, e como tal, pode influenciar o setor produtivo, incorporando critérios de
desempenho ambiental como condição de fornecimento. Por outro lado, o varejo
supermercadista é o principal ponto de contato do consumidor com o setor produtivo
e recebe diretamente as demandas e anseios desses consumidores por produtos
que incorporem critérios relacionados ao seu desempenho ambiental. A análise,
ainda que breve sobre o papel varejo em relação aos consumidores permite concluir
que o varejo supermercadista também pode contribuir para o desempenho ambiental
da sociedade, fornecendo informações que possam subsidiar a decisão de compra
dos consumidores por produtos e serviços que incorporem a preocupação com seus
aspectos e impactos ambientais. Dessa forma, qualquer ferramenta que busque
avaliar o desempenho ambiental do setor varejista deveria considerar a relação com
o setor produtivo e o consumidor final.
Contudo, apesar de existirem modelos conceituais que podem ser utilizados
pelo setor varejista supermercadista para avaliar seu desempenho ambiental, o setor
ainda não dispõe de um conjunto de indicadores que permita esta avaliação
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ampliada de seus aspectos ambientais diretos e indiretos. Ao analisar os modelos de
avaliação ambiental voltados, tanto para avaliações territoriais, quanto para a
aplicação no setor empresarial, observa-se que os indicadores propostos por cada
modelo não são conflitantes. Ao contrário, os modelos podem ser utilizados de
maneira complementar, enriquecendo a compreensão dos aspectos e impactos
ambientais diretos e indiretos do setor varejista. Vale destacar, entretanto, que os
modelos voltados a avaliações territoriais, apresentados no item 3.2 do presente
estudo, não são adequados para a aplicação direta no setor empresarial, mas
constituírem um

conjunto

amplo

de

indicadores

adaptáveis aos modelos

desenvolvidos para a aplicação em empresas.
Em relação ao uso de indicadores de desempenho ambiental pelo setor
empresarial, observou-se que o modelo proposto pelo GRI é o mais utilizado no
âmbito do varejo supermercadista, contudo, o modelo não é suficiente para avaliar o
setor de forma ampliada, conforme proposto no presente trabalho. Neste contexto,
constatou-se que o conjunto de indicadores propostos pela ISO 14.031 conta com
indicadores mais adequados para a avaliação dos aspectos ambientais indiretos do
setor varejista supermercadista, tanto do ponto de vista da cadeia de produção,
quanto do consumidor final, mas sozinho não constitui um conjunto suficiente para
realizar este tipo de avaliação. Observou-se, ainda, que o modelo de avaliação da
responsabilidade social empresarial proposto pelo Instituto Ethos, também tem
aplicação limitada para a avaliação do desempenho ambiental do setor varejista
supermercadista, uma vez que foi concebido como uma ferramenta de autoavaliação e conta com um conjunto restrito de indicadores quantitativos que
permitam mensurar os avanços e retrocessos da gestão ambiental nessas
empresas.
Considerando os três casos apresentados, foram analisados os relatórios de
sustentabilidade das três maiores empresas varejistas supermercadistas no país:
Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart Brasil. A partir desta analise, observou-se que
o uso e publicação de indicadores de avaliação de desempenho ambiental no Brasil
ainda são bastante limitados, uma vez que apenas as três empresas varejistas
analisadas publicam indicadores de desempenho ambiental em seus relatórios
anuais. Também foi possível contatar que as empresas estudadas ainda carecem de
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estratégias, objetivos e metas claros para a definição de um modelo de avaliação do
desempenho ambiental. Dentre as informações e indicadores publicados pelas
empresas, grande parte se concentrou na descrição de iniciativas pontuais
realizadas, impossibilitando uma avaliação mais abrangente do desempenho
ambiental da empresa. Também se constatou que o uso de indicadores
quantitativos, que permitem análises específicas sobre o desempenho ambiental,
não é prática comum entre as empresas estudadas. Desta forma, é possível concluir
que as empresas estudadas ainda não contam com um conjunto suficientemente
abrangente de indicadores que permitam mensurar e avaliar os aspectos ambientais
diretos e indiretos de suas operações.
Para contribuir para a construção de um modelo de avaliação de desempenho
ambiental mais abrangente para o setor varejista supermercadista, o Capítulo 5
dedica-se à apresentação de um conjunto de indicadores que permitem avaliar o
desempenho ambiental de uma empresa do setor varejista supermercadista,
levando-se em conta os aspectos ambientais diretos e indiretos de sua operação.
Uma vez que o modelo GRI é apontado como o mais presente no setor varejista, os
indicadores propostos foram organizados segundo este modelo, buscando-se
compatibilizar a proposta com o modelo utilizado atualmente. Os indicadores
propostos abrangem, de forma geral, todos os aspectos ambientais apresentados no
item 2.3 do presente trabalho. Entretanto, a proposta não tem como objetivo
encerrar a discussão sobre a avaliação do desempenho ambiental no setor varejista
supermercadista, mas sim de servir como base para que empresas do setor possam
iniciar ou incrementar seus processos de avaliação e comunicação do desempenho
ambiental. As empresas que desejarem adotar o conjunto de indicadores proposto
devem fazê-lo respeitando suas estratégias, objetivos e metas, e selecionando
aqueles indicadores que tenham aderência às suas atividades, produtos e serviços.
É

importante

destacar,

também,

algumas

dificuldades

e

limitações

encontradas no decorrer dessa pesquisa. Um ponto diz respeito ao número limitado
de referências relacionadas especificamente ao setor varejista supermercadista.
Foram encontradas referências relacionadas à cadeia de valor

e a partes

específicas do setor varejista, contudo, pouco material publicado foi encontrado
tendo os aspectos ambientais do varejo supermercadista como objeto de estudo.
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Outra dificuldade encontrada relaciona-se ao número de empresas do setor varejista
supermercadista

brasileiro

que

incorporaram ferramentas de

avaliação

do

desempenho e que disponibilizam essas informações para o público em geral.
Foram encontradas apenas três referências de um conjunto de mais de quinhentas
empresas que integram o setor varejista supermercadista brasileiro. Vale ressaltar
que o conjunto de indicadores de desempenho ambiental apresentado por esta
pesquisa não encerra a discussão sobre a avaliação do desempenho ambiental no
setor varejista supermercadista, mas pode servir como ponto de partida para
organizações que pretendam iniciar ou melhorar suas ferramentas de avaliação de
desempenho.
Por fim, pode-se sugerir algumas recomendações para trabalhos futuros. A
primeira seria o aprofundamento das informações relacionadas à extensão dos
aspectos e impactos ambientais do setor varejista supermercadista, sobretudo no
âmbito brasileiro, uma vez que este tipo de informação poderia subsidiar políticas
públicas e estratégias empresariais para a redução e mitigação de seus impactos
ambientais. Outra sugestão seria o desenvolvimento de pesquisas que envolvessem
outras empresas do setor varejista supermercadista brasileiro, além das empresas
estudadas no presente trabalho, permitindo desenhar um cenário mais abrangente
sobre a prática da gestão e avaliação ambiental por empresas do varejo
supermercadista.
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Apêndice A - Estrutura para a avaliação do uso de indicadores de
desempenho ambiental das empresas selecionadas para a pesquisa

(Continua)

TEMA

Cód.
GRI

EN01
MATERIAIS
EN02
EN03
EN04
EN05
ENERGIA
EN06

EN07
EN08
ÁGUA

EN09
EN10

BIODIVERSIDADE

EN11

INDICADORES IDENTIFICADOS
SEGUNDO AS EMPRESAS

INDICADOR
Materiais usados por peso ou
volume.
Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem.
Consumo de energia direta
discriminado por fonte de energia
primária.
Consumo de energia indireta
discriminado por fonte primária.
Energia economizada devido a
melhorias em conservação e
eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos
e serviços com baixo consumo de
energia, ou que usem energia
gerada por recursos renováveis,
e a redução na necessidade de
energia resultante dessas
iniciativas.
Iniciativas para reduzir o
consumo de energia indireta e as
reduções obtidas.
Total de retirada de água por
fonte.
Fontes hídricas significativamente
afetadas por retirada de água.
Percentual e volume total de
água reciclada e reutilizada.
Localização e tamanho da área
possuída, arrendada ou
administrada dentro de áreas
protegidas ou adjacentes a elas;
e áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas
protegidas.

Grupo
Pão de
Açúcar

Carrefour

WalMart
Brasil

186
(Continuação)

TEMA

Cód.
GRI

EN12

BIODIVERSIDADE

EN13
EN14

EN15

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

EN21
EN22
EN23

EN24

INDICADORES IDENTIFICADOS
SEGUNDO AS EMPRESAS

INDICADOR
Descrição de impactos
significativos na biodiversidade
de atividades, produtos e
serviços em áreas protegidas e
em áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas
protegidas.
Habitats protegidos ou
restaurados.
Estratégias, medidas em vigor e
planos futuros para a gestão de
impactos na biodiversidade.
Número de espécies na Lista
Vermelha da IUCN e em listas
nacionais de conservação com
habitats em áreas afetadas por
operações, discriminadas pelo
nível de risco de extinção.
Total de emissões diretas e
indiretas de gases de efeito
estufa, por peso.
Outras emissões indiretas
relevantes de gases de efeito
estufa, por peso.
Iniciativas para reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa e as reduções obtidas.
Emissões de substâncias
destruidoras da camada de
ozônio, por peso.
NOx, SOx e outras emissões
atmosféricas significativas, por
tipo e peso.
Descarte total de água, por
qualidade e destinação.
Peso total de resíduos, por tipo e
método de disposição.
Número e volume total de
derramamentos significativos.
Peso de resíduos transportados,
importados, exportados ou
tratados considerados perigosos
nos termos da Convenção da
Basiléia13 – Anexos I, II, III e VIII,
e percentual de carregamentos
de resíduos transportados
internacionalmente.

Grupo
Pão de
Açúcar

Carrefour

WalMart
Brasil

187
(Conclui)

TEMA

EMISSÕES,
EFLUENTES E
RESÍDUOS

Cód.
GRI

EN25

EN26
PRODUTOS E
SERVIÇOS
EN27

CONFORMIDADE

EN28

TRANSPORTE

EN29

GERAL

EN30

INDICADORES IDENTIFICADOS
SEGUNDO AS EMPRESAS

INDICADOR

Grupo
Pão de
Açúcar

Carrefour

Identificação, tamanho, status de
proteção e índice de
biodiversidade de corpos d’água
e habitats relacionados
significativamente afetados por
descartes de água e drenagem
realizados pela organização
relatora.
Iniciativas para mitigar os
impactos ambientais de produtos
e serviços e a extensão da
redução desses impactos.
Percentual de produtos e suas
embalagens recuperadas em
relação ao total de produtos
vendidos, por categoria de
produto.
Valor monetário de multas
significativas e número total de
sanções não-monetárias
resultantes da não-conformidade
com leis e regulamentos
ambientais.
Impactos ambientais
significativos do transporte de
produtos e outros bens e
materiais utilizados nas
operações da organização, bem
como do transporte de
trabalhadores.
Total de investimentos e gastos
em proteção ambiental, por tipo.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Global Reporting Initiative (2006)

WalMart
Brasil
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Apêndice B - Análise do uso de indicadores ambientais para avaliações territoriais em relação à sua aplicabilidade no
contexto empresarial
(Continua)
Instituição Foco

OCDE

UNCDS

WRI

PNUMA
(GEO
Global)

Legenda:

Concepção

Usuário

S

Utiliza o modelo PER
(Pressão, Estado e
Resposta)

Países
Membros da
OCDE

S

Baseia-se em uma
lista de indicadores
testados voluntariamente e utiliza o
modelo conceitual
FER (Força-motriz,
Estado, Resposta)

Países das
Nações
Unidas

S

Utiliza o modelo de
interações humandas
com o meio ambiente
(Source, Sink,
Serviços dos
ecossistemas,
Impactos sobre o
bem-estar humano)

S

Utiliza o modelo
FPEIR (Força-motriz,
Pressão, Estado,
Impacto, Resposta)

S - Sustentabilidade

Abrangência
Efeito estufa, ozônio,
eutrofização, emissões
acidificantes, contaminação
tóxica, meio ambiente urbano,
biodiversidade, resíduos, água,
floresta, pesca e solo.
Efeito Estufa, Camada de
Ozônio, Meio ambiente,
Urbano, Biodiversidade,
Agricultura
(Fertilizantes/Pesticidas), Água,
Florestas, Pesca, Zona
Costeira e Solo.

Qualquer
país

Poluição, uso de recursos
naturais, riscos para os
ecossistemas e impacto
ambiental na saúde humana

Global,
regional
(continentes),
países e
cidades

Energia, Atmosfera,
Biodiversidade, Depreciação
da camada de ozônio,
Florestas, Áreas urbanas, Água
doce, Águas subterrâneas,
Áreas costeiras e marítimas,
Iniciativas ambientais e
internacionais

RS - Responsabilidade Social

DA - Desempenho Ambiental

Tipo de
Indicador

Aplicação

Quanto à ADA

QL - QN

Requer adaptação e
seleção de unidades
de medida

Os indicadores
sozinhos não
permitem a ADA

QN

Há definição das
unidades, propósito,
relevância e padrões
recomendados

Os indicadores
sozinhos não
permitem a ADA

QN

Propõe o uso de
indicadores com alto
nível de agregação.

O modelo de
agregação pode
ser utilizado para
sumarizar o
desempenho
ambiental, porém
os indicadores
sozinhos não
permitem a ADA.

QL - QN

Propõe o uso de um
modelo conceitual
complexo de
interações humanas
que prejudica a
utilização da
ferramenta para a
ADA empresarial.

Propõe
indicadores
passíveis de
utilização para
ADA, porém,
sozinhos não
permitem a ADA.

QL - Quantitativo

QN – Quantitativo

ADA – Avaliação do desempenho ambiental
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(Conclusão)
Instituição Foco
PNUMA
(GEO
Cidades)

IBGE

UN-HABITAT

EEA

Legenda:

S

Concepção
Utiliza o modelo PEIR
(Pressão, Estado,
Impacto e Resposta)

S

Elaborado com base
nos indicadores
propostos pela
UNCDS

S

Elaborado com base
nos Objetivos do
Milênio apresentados
pela Organização das
Nações Unidas

S

Utiliza o modelo
DPSIR (Força-motriz,
Pressão, Estado,
Impacto, Resposta)

S - Sustentabilidade

Usuário

Abrangência

Cidades e
Municípios

Água, ar, solo, biodiversidade,
condições ambientais

Países
(Brasil)

Mudanças climáticas,
Destruição da camada de
ozônio, Qualidade do Ar,
Agricultura, Florestas,
Desertificação, Urbanização,
Áreas costeiras, Pesca,
Quantidade de Água,
Qualidade da Água,
Ecossistemas e Espécies.

Cidades e
Municípios

Habitação, Desenvolvimento
social e erradicação da
pobreza, gestão ambiental,
desenvolvimento econômico e
governança.

Países da
União
Européia

População urbana, Cobertura
urbana, Áreas abandonadas,
Áreas de renovação urbana,
Mobilidade urbana, Água,
Energia, Materiais e produtos,
Resíduos, Qualidade da água,
Qualidade do ar, Qualidade
acústica, Segurança no
trânsito, Qualidade
habitacional, Acessibilidade a
áreas verdes e Qualidade dos
animais selvagens urbanos

RS - Responsabilidade Social

DA - Desempenho Ambiental

Tipo de
Indicador

Aplicação

Quanto à ADA

QL - QN

Idem PNUMA (GEO
Global)

Idem PNUMA
(GEO Global)

QN

Há definição das
unidades, propósito,
relevância e padrões
recomendados

Os indicadores
sozinhos não
permitem a ADA

Requer adaptação e
seleção de unidades
de medida

Pode servir de
base para o
desenvolvimento
de indicadores
para ADA
empresarial.

Requer adaptação e
seleção de unidades
de medida

Pode servir de
base para o
desenvolvimento
de indicadores
para ADA
empresarial.

QL - QN

QN

QL - Quantitativo

QN - Quantitativo
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Anexo A - Conjunto central de indicadores ambientais da OECD

(continua)
Tema

Acidificação

Biodiversidade

Contaminação
Tóxica

Degradação do
solo
(desertificação e
erosão)

Destruição da
camada de
ozônio

Eutrofização

Indicador
Índice de substancias acidificadoras
- Emissões de SOx e NOx
Incidência de cargas ácidas críticas no solo e na água (precipitação ácida)
- Concentrações em chuvas ácidas
Porcentagem da frota de veículos com catalisadores
Capacidade dos equipamentos de absorção de SO x e NOx de fontes
estacionárias
Alteração de habitat e áreas naturais
Espécies ameaçadas ou extintas em relação às espécies conhecidas
Área dos principais ecossistemas
% de áreas protegidas em relação ao território total e por tipo de ecossistema
Emissões de metais pesados
Emissões de compostos orgânicos
- Consumo de pesticidas
Concentração de metais pesados e compostos orgânicos no meio ambiente e
em espécies vivas
- Concentração de metais pesados em rios
Substituição de substâncias tóxicas em produtos e processos produtivos
- Participação no mercado de gasolina sem chumbo
Risco de erosão: áreas potenciais e atualmente cultivadas
Perda de solo superficial
Áreas reabilitadas
Índice de consumo de substâncias degradadoras da camada de ozônio
- Consumo aparente de CFCs e Halogênios
Concentração de substâncias degradadoras da camada de ozônio na
atmosfera
Radiação UV-B no nível do solo
- Níveis de ozônio estratosférico
Taxa de recuperação de CFC (Cloro-Flúor-Carbono)
Emissões de Nitrogênio e Fósforo na água e no solo
- Nitrogênio e Fósforo advindos do uso de fertilizantes / criação de animais
Demanda bioquímica de oxigênio/Oxigênio dissolvido em águas interiores e
marinhas
Concentração de Nitrogênio e Fósforo em águas interiores e marinhas
População atendida por sistemas de tratamento biológico e/ou químico de
esgoto
- População atendida por unidades de tratamento de esgoto
- Tarifas para o tratamento de efluentes
- Participação no mercado de detergentes sem fosfato
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(conclusão)
Tema

Indicadores gerais,
socioeconômicos e
setoriais

Mudanças
climáticas

Qualidade
ambiental urbana

Recursos florestais

Recursos hídricos
Recursos
pesqueiros
Resíduos

Indicador
Crescimento e densidade populacional
Crescimento e estrutura do PIB (produto interno bruto)
Despesa pública e privada com o consumo final
Produção industrial
Matriz energética
Volume de tráfego de veículos
Estoque de veículos
Custo ambiental
Opinião pública
Índice de emissões de gases de efeito estufa
- Emissões de CO2
- Emissões de CH4
- Emissões de N2O
- Emissões de PFC, HFC e SF6
Concentração de gases de efeito estufa na atmosfera
Temperatura média global
Eficiência energética
- Intensidade energética (fornecimento total de energia pelo Produto Interno
Bruto - PIB ou per capta)
- Instrumentos econômicos e fiscais
Emissões atmosféricas urbanas (SOx, NOx, VOC)
- Densidade do tráfego urbano
- Número de automóveis em áreas urbanas
- Grau de urbanização
Exposição da população à poluição atmosférica e sonora
- Concentração de poluentes atmosféricos
Qualidade da água bruta superficial e sub-superficial em áreas urbanas
Áreas verdes (áreas protegidas do desenvolvimento urbano)
Instrumentos legais, fiscais e regulatórios
- Despesas em tratamento de água e redução de ruídos
Intensidade de uso dos recursos florestais
Área, volume e estrutura das áreas florestais.
Gestão e proteção de áreas florestais
Intensidade de uso dos recursos hídricos
Freqüência, extensão e duração de falta de água
Custo da água e valores cobrados dos usuários pelo tratamento de esgoto
Quantidade de peixes pescados
Tamanho dos estoques de peixes na fase adulta
Cotas de pesca
Geração de resíduos (municipal, industrial, perigoso, nuclear)
Redução de resíduos

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2003.
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Anexo B - Indicadores ambientais propostos pela UNCDS – Modelo
Tema/Sub-tema e enquadramento no modelo FER

Tema

Atmosfera

Sub-tema

Indicador

Mudanças
climáticas
Diminuição da
camada de
ozônio

Emissões de gases de efeito
estufa
Consumo de substâncias
degradadoras da camada de
ozônio
Concentração ambiental de
poluentes atmosféricos em áreas
urbanas
Áreas aráveis e de agricultura
permanente
Uso de fertilizantes
Uso de pesticidas na agricultura
% de áreas florestais em relação
ao território
Intensidade do corte de madeira
Solo afetado pela desertificação
Área de assentamentos urbanos
formais e informais
Concentração de algas em águas
costeiras
% da população vivendo em
áreas costeiras
Pesca anual por espécies mais
relevantes
Retirada anual de água
subterrânea e de superfície em
relação à disponibilidade hídrica
total (%)
Demanda bioquímica de oxigênio
em corpos de água
Concentração de coliformes
fecais na água doce
Área de ecossistemas chave
Áreas protegidas em relação à
Área total (%)
Riqueza de espécies chave

Qualidade do
ar

Agricultura

Solo

Florestas
Desertificação
Urbanização

Oceanos,
mares e
costas

Áreas costeiras

Pesqueiros
Disponibilidade
de água
Água doce
Qualidade da
água

Biodiversidade

Ecossistema
Espécies

Enquadramento no modelo
FER
Força
Respost
Estado
motriz
a
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Fonte: Traduzido pelo autor com base em UNITED NATIONS DIVISION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENTE, 2001.
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Anexo C - Cesta básica de indicadores ambientais do Projeto GEO – PNUMA

Tema
Energia
Atmosfera
Biodiversidade

Depreciação da
camada de ozônio

Florestas
Áreas urbanas
Água doce
Águas subterrâneas
Áreas costeiras e
marítimas
Iniciativas
ambientais
internacionais

Indicador
Fornecimento de energia por US$1000,00 Produto Interno Bruto
Índice de fornecimento de Energias Renováveis
Emissões de dióxido de carbono totais
Emissões de dióxido de carbono per capta
Mudanças na massa glacial - Balanço médio líquido acumulado
Áreas protegidas - Porcentagem da área territorial total
Lista vermelha de espécies de pássaros ameaçadas de extinção
Consumo de substâncias degradadoras da camada de ozônio Clorofluorcarbonos (CFCs)
Consumo de substâncias degradadoras da camada de ozônio Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs)
Consumo de substâncias degradadoras da camada de ozônio Brometo de metila
Proporção de áreas terrestres cobertas por florestas
Taxa de extração florestal
Florestas certificadas por Organismos de Certificação Acreditados pela
FSC
Concentrações de SO2 e NOx nas maiores cidades
Demanda bioquímica de oxigênio em rios, lagos e águas subterrâneas.
Concentração de nitrogênio nos rios, lagos e águas subterrâneas.
Melhora na cobertura de água potável - população total atendida
Melhoria na cobertura de saneamento básico - população total
Volume de pesca marinha (peixes, crustáceos e moluscos)
Redução dos estoques pesqueiros mundiais
Número de participantes nos acordos ambientais multilaterais - 1971 a
2006

Fonte: Traduzido pelo autor com base em PNUMA, 2007.
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Anexo D - Indicadores de desenvolvimento sustentável (Dimensão ambiental)
– IBGE 2002

Tema
Atmosfera

Sub-tema
Mudanças climáticas
Destruição da camada de
ozônio
Qualidade do Ar
Agricultura

Terra
Florestas
Desertificação
Terra

Oceanos, mares e Áreas
costeiras

Urbanização
Áreas costeiras
Pesca
Quantidade de Água

Água doce
Qualidade da Água

Biodiversidade

Ecossistemas
Espécies

Indicador
Emissão de gases de efeito estufa
Consumo de substâncias destruidoras da
camada de ozônio
Atmosfera
Área de culturas temporárias e
permanentes
Uso de fertilizantes
Uso de pesticidas agrícolas
Área total de florestas
Intensidade de extração florestal
Terras afetadas por desertificação
Área de assentamentos urbanos formais
e informais
Concentração de algas em águas
costeiras
População total em áreas costeiras
Captura anual das principais espécies
pesqueiras
Retiradas anuais de águas subterrâneas
e de superfície, como porcentagem do
total de água disponível
Demanda bioquímica de oxigênio em
corpos d’água
Concentração de coliformes fecais em
água doce
Área de ecossistemas selecionados
Áreas protegidas como porcentagem da
área total
Abundância de espécies selecionadas

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000.
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Anexo E - Indicadores urbanos UN-HABITAT - módulo de gestão ambiental

Tema

Gestão ambiental

Indicador
Porcentagem de esgoto tratado
Resíduos sólidos gerados (per capita)
Disposição de resíduos sólidos (proporção por tipo de disposição)
Porcentagem de domicílios com coleta regular de lixo
Taxa de demolição de moradias (porcentagem do estoque de moradias
demolidas nos últimos 10 anos)
Crescimento da população urbana
Assentamentos planejados
Consumo de água
Tratamento de efluentes domésticos municipais
Consumo de água
Custo da água
Instrumentos de prevenção e mitigação de desastres
Domicílios em áreas de risco
Tempo de viagem (congestionamentos)
Planos de gestão ambiental locais

Fonte: UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME, 1997.

196
Anexo F - Indicadores ambientais urbanos propostos pela EEA – 1995

(Continua)
Atributos

Indicadores

Grupo focal A - Indicadores de padrões urbanos
População
População urbana
Densidade populacional
Área total
Área total construída
Cobertura urbana

Áreas abertas

Rede de transporte
Áreas
abandonadas

Área total

Áreas de
Área total
renovação urbana
Distribuição modal

Mobilidade urbana Padrões dos
deslocamentos urbanos

Volume de tráfego

número de habitantes na cidade
número de habitantes na periferia
2
população por km
área por classes de densidade
2
área em km
2
área em km
área por uso do solo
2
área em km
% de áreas verdes
% de água
Comprimento das rodovias (km)
Comprimento de linhas férreas (km)
% de área urbana
2
área em km
% de área urbana
2
área em km
% de área urbana
número de viagens por habitante por meio de
transporte por dia
distância média de viagens por habitante por meio de
transporte por dia
número de deslocamentos para dentro e para fora da
conurbação urbana
como % da população urbana
total por km-veiculares
influxo/refluxo por km-veiculares
número de veículos nas principais rotas

Grupo B - Indicadores de fluxo urbano
Consumo de água
Água
Esgoto

Consumo de energia
Energia

Usinas de produção de
energia

consumo por habitante em litros por dia
% de água subterrânea no fornecimento total de
água
% de moradias conectadas ao sistema de esgoto
número de estações de tratamento por tipo de
tratamento
capacidade das estações de tratamento por tipo de
tratamento
uso energia em GWh/ano
uso de energia por tipo de combustível e setor
número de usinas de geração de energia e
aquecimento na conurbação urbana
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(Conclusão)
Atributos
Materiais e produtos

Transporte de bens

Produção de resíduos
Reciclagem
Resíduos
Tratamento e disposição
de resíduos

Indicadores
tipo das usinas de geração de energia e
aquecimento na conurbação urbana
quantidade de bens transportados para dentro e
fora da cidade em kg per capta/ano
quantidade de resíduos sólidos coletados em
toneladas por habitante/ano
composição do resíduo
% de resíduos reciclados por fração
número de incineradores
volume incinerado
número de aterros
volume recebido por tipo de resíduo

Grupo C - Indicadores de qualidade ambiental urbana
Água potável
Qualidade da água
Água superficial
Longo prazo: SO2+TSP

Qualidade do ar

Qualidade acústica
Segurança no
trânsito
Qualidade
habitacional
Acessibilidade a
áreas verdes
Qualidade dos
animais selvagens
urbanos

Concentrações de curto
prazo: O3, SO2, MP

Exposição a ruídos
(habitante por período de
tempo)
Vítimas e fatalidades em
acidentes de trânsito
Área construída média por
pessoa
Proximidade a áreas
verdes urbanas
Número de espécies de
pássaros

número de dias por ano que os padrões da
Organização Mundial da Saúde foram
ultrapassados
concentração de O2 das águas superficiais
urbanas em mg/litro
número de dias que o pH é > 9 ou < 6
concentrações médias anuais
ultrapassagens dos padrões da Air Quality
Guidence (AQG,s) : O3
ultrapassagens dos padrões da Air Quality
Guidence (AQG,s) : SO2
ultrapassagens dos padrões da Air Quality
Guidence (AQG,s) : MP
exposição ao ruído acima de 65 dB
exposição ao ruído acima de 75 dB
número de mortes (51) e feridas (52) em
acidentes de trânsito por 10.000 habitantes
m2 por pessoa
% de pessoas a 15 minutos de caminhada de
distância de áreas verdes urbanas
número de espécies de pássaros

Fonte: Traduzido pelo autor com base em EUROPEAN ENVIRONMENTAL
AGENCY, 1995

