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Promove a prática da ResponsabilidadePromove a prática da Responsabilidade 
Social:

• Prêmio de Responsabilidade 
Social no Varejo

• Cursos de Capacitação em 
Responsabilidade Social e 
ó d jFórum de Varejo e Consumo 

Sustentável

Recife - 2005





Processo de MarrakeshINTL

BR Plano Nacional de Ação para aBR Plano Nacional de Ação para a 
Produção e Consumo Sustentável

10 Prioridades10 Prioridades

8. Varejo e Consumo Sustentável



Prioridade 8: Varejo e Consumo Sustentável

Justificativa

O varejo, como principal elo entre 
fornecedores e consumidores, tem uma 
grande oportunidade de aplicar princípios da 
sustentabilidade na sua gestão, de informar e 
f ilit d dfacilitar o processo de compra dos 
consumidores e exercer influência sobre a 
cadeia de suprimentoscadeia de suprimentos

VAREJISTAFornecedores Consumidores



Temas para Análise e Discussão

Sustentabilidade na Cadeia 
d S i t d V j

Operação e Loja  
Sustentável / Educando 
as Equipes

de Suprimentos do Varejo

Varejo como Promotor do 
Consumo Sustentável



Outras Atividades

• Oficina - Varejo como promotor do 
Consumo Sustentável (29/10) Manhã( / )

• Seminário Internacional sobre Varejo e j
Consumo Sustentável (29/10) Tarde

• Visitas Técnicas

• Publicação/ Pesquisa



Datas Reuniões
Temas

• 28 de maio
• 15 de julho

Construção Sustentável
Efi iê i E éti• 15 de julho

• 12 de agosto
Eficiência Energética
Logística
Logística Reversa

• 16 de setembro
• Outubro-Seminário

Logística Reversa
Coleta Seletiva
Mapeamento Cadeia • Outubro Seminário Produtiva
Compras com Critérios Sócio-
AmbientaisAmbientais
Desenv. Fornecedores
Parceria Fornecedor-VarejoParceria Fornecedor Varejo



Participação Virtualp ç

www.groups.google.com/group/varejosustentavel



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
• Percepção que os consumidores têm das iniciativas 

do Varejo em sustentabilidade e RSE;do Varejo em sustentabilidade e RSE;
• O que o consumidor espera do varejo.

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA
• 4 Focus Groups realizados em outubro/2008 em 

São Paulo:São Paulo:
– Classe A1 Consciente – 30 a 40 anos

Classe A1 Não Consciente 30 a 40 anos– Classe A1 Não Consciente – 30 a 40 anos
– Classe C2 Consciente – 30 a 40 anos

Cl C2 Nã C i t 30 40– Classe C2 Não Consciente – 30 a 40 anos



PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNDO 

ALGUMAS QUESTÕES QUE ESTÃO NA MENTE DAS PESSOAS

QUALIDADE DE VIDA

•Moradia
•Trânsito
•Relações interpessoais

VALORES

•Violência

• Individualismo
VALORES • Falta de valores comuns

• Aquecimento Global
Poluição

MEIO AMBIENTE
• Poluição
• Reciclagem
• Água e Energia

PREOCUPAÇÕES SOCIAIS
• Educação
• Emprego
• Igualdade SocialIgualdade Social



CONTRIBUIÇÕES DO VAREJO 
PERCEBIDAS PELOS CONSUMIDORES

SACOLAS PLÁSTICAS Trocar a sacola plástica que eles entregam por SACOLAS PLÁSTICAS
papel, reciclar. Isso é uma forma diferente para 

diminuir a poluição.

As telhas eram todas escuras, eles tiraram
ECONOMIA DE RECURSOS

As telhas eram todas escuras, eles tiraram 
algumas e colocar aquelas telhas transparentes. 
Foi bem lembrado o que ele falou, durante o dia 
não acende todas as luzes. Só acende todas de 

itã d l l

RECICLAGEM

noitão mesmo, quando escurece legal.

Se você parar para pensar mesmo, aquela 
reciclagem já está dando emprego para alguém. 
É

INTERAÇÕES COM A

É uma família a menos passando necessidades.

N S d t i á ti tINTERAÇÕES COM A 
COMUNIDADE

No Supermercado tem ginástica terças e 
quintas das 8 as 6 da tarde

As caixas de geladeira também vinham comAs caixas de geladeira também vinham com 
aquele isopor ao lado e hoje em  dia não está 

vindo mais também.
EMBALAGENS DOS PRODUTOS



CONTRIBUIÇÕES DO VAREJO 
ESPERADAS PELOS CONSUMIDORES

No Supermercado tem um carrinho lotado de 
i h lá ti “ é j d iCONSCIENTIZAÇÃO / 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
saquinho plástico, “por ano é jogado no meio 

ambiente tantos saquinhos”, está lá um carrinho 
demonstrando, uma quantidade de 1 ano uma 

pessoa joga.

VIABILIZAR OPÇÕES MAIS 
SUSTENTÁVEIS

pessoa joga. 

Vamos supor que queira consumir alimentos 
mais saudáveis, vai pagar muito mais por isso. 
Então como você incentiva e ao mesmo tempo

CUIDADO COM A COMUNIDADE Preservar Praças incentivar o esporte

Então como você incentiva e ao mesmo tempo 
você não está incentivando. 

CUIDADO COM A COMUNIDADE

DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIO

Preservar Praças, incentivar o esporte.

o que eles fazem com tudo que sobra? 
P d lid d l d dDIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIO

ORIGEM DE PRODUTOS

Passou da validade, eles podem doar ou 
reciclar.

A responsabilidade é do estabelecimentoORIGEM DE PRODUTOS A responsabilidade é do estabelecimento, 
ele que está garantindo



IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO 
DAS AÇÕESÇ

• Consumidores não vêem problema em usar 
ações como forma de valorização da 
imagem.g

“Tudo bem que tem lucro mas qual mal se você está 
ajudando”j

• Consumidores querem saber o que está 
sendo feitosendo feito.

• A comunicação é importante para dar o 
exemplo.



OPORTUNIDADES

• As ações devem ser constantes Empresas• As ações devem ser constantes. Empresas 
pioneiras neste processo têm imagem de 
“ i t tá i ”“mais sustentáveis”.

• Não entendem relação entre o ato de compra ão d ação o a o d o p a
e o seu impacto socioambiental.
Os consumidores vêem de forma positiva a• Os consumidores vêem de forma positiva a 
comunicação das iniciativas.

• As ações desenvolvidas pelo varejo ainda são 
vistas como pontuais.vistas como pontuais.



OPORTUNIDADES

O consumidor deseja participar das mudanças 
necessáriasnecessárias.
Mas, ele quer incentivo e não quer estar 

i h tsozinho neste processo.
Consumidor busca acesso à sustentabilidadeConsumidor busca acesso à sustentabilidade
O consumidor confia no varejo e, portanto, há 
m espaço pa a este lide a o p ocessoum espaço para este liderar o processo.



C:: Contatos

RSnoVarejo@fgv.br
www.fgv.br/cev/rsnovarejowww.fgv.br/cev/rsnovarejo
Fones: (11) 3281-3654 / 3276


