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O novo ritmo do mercado impõe ao setor varejista a criação de novas estratégias de 
gestão, a fim de garantir a lucratividade e a competitividade das empresas. Sendo assim, o  
artigo aborda a adoção de estratégias mercadológicas aliadas a estratégia sociais, de modo a 
estabelecer uma diferenciação da concorrência, pelo valor percebido e projeção positiva da 
imagem da empresa, além de confrontar a teoria e a prática, a partir dos estudos de casos da 
Companhia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar e Carrefour. Com o advento da  
globalização, a economia mundial tem  passado por um processo contínuo de rápidas e  
profundas transformações, pois:   

 “gostemos  ou  não, o mundo está mudando muito sua forma  de integração 
econômica,  num  movimento em  direção a  uma  economia  mundial integrada, não  
pelo  livre comércio ou  pelo  protecionismo, como  no  passado, mas  cada  vez mais 
através de um híbrido dos  dois, que  podemos  chamar  de  reciprocidade”.1 
 
O  avanço tecnológico na área de comunicação tem proporcionado maior facilidade e 

agilidade no acesso às informações. As distâncias geográficas e culturais estão se reduzindo, 
permitindo às empresas ampliarem substancialmente seus mercados e fontes de suprimento.  

Respondendo às modificações do ambiente tecnológico, econômico e social em que 
está inserido, o varejo é certamente uma das atividades empresariais que vem atravessando 
maior ritmo de transformação. Na visão de  Kotler2,  os mercados estão mudando de modo 
notável passando a exigir novas formas  de varejo.  

Segundo Parente3,  o  varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo 
de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor 
final. O varejista4  caracteriza-se por ser o elo de ligação entre o nível de consumo e o nível de 
produção, intermediando a distribuição entre o produtor e o consumidor, tendo um papel pró-
ativo no processo de identificação e  adaptação às necessidades do consumidor e 
reinventando,  com isso,  novas formas  de  comercialização. Auxilia a  indústria 
(fabricante/fornecedor)  na definição do que deverá ser produzido para atender às expectativas 
do mercado. 

No presente estudo será abordado o varejo de alimentos em lojas, especificamente 
caracterizando os formatos de lojas supermercado convencional e hipermercado e suas 
práticas sociais como estratégia de diferenciação. Também será enfocado o posicionamento 
de seu “branding”, a fim de estabelecer uma conexão com o consumidor (“consumer 
conexion”). Diante do cenário de transformações que ocorreram nos últimos anos no mercado 
global foram  desenvolvidos novos processos que permearam o modo como o consumidor 
analisava e decidia o que comprar (produtos e marcas), passando este a analisar novos valores 
ao comprar. 

 
 

                                                 
1 “Reciprocidade” significa a  criação de  blocos ou  regiões econômicas, tendo os  governos e  empresas 
envolvidas, em  princípio, mesmo  grau  de  acesso aos  mercados,  transcendendo tanto o  protecionismo como o  
livre comércio. Peter F. DRUCKER, 2001, p.212.  
2 Philip KOTLER, 1998, p. 50-70. 
3 Juracy PARENTE, 2000, p. 15-40. 
4 Juracy PARENTE, 2000, p.22. 
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O varejo de alimentos: supermercados e hipermercados 
 
As organizações varejistas são variadas e novas formas continuam surgindo, mais 

eficientes e mais adequadas às novas necessidades do mercado consumidor. De acordo com a  
classificação  adotada pela Nielsen - Serviços de Marketing, as  lojas  que  comercializam  
alimentos enquadram-se na categoria de   auto-serviço, pois  permitem  aos  fregueses  se 
auto-servirem, tendo como  característica fundamental o “check-out” ou  balcão de  saída  da  
loja. As lojas tradicionais caracterizam-se pela  presença  do  vendedor ou  balconista. 
Também de acordo com os autores Lewinson e  Delozier5,  os supermercados são 
considerados  lojas com o método de  auto-serviço no varejo  de  alimentos. Seus produtos 
oferecidos  incluem uma  ampla variedade  de  produtos como mercearia, carnes frescas, 
hortifrutícolas, frios e  laticínios e  não alimentos básicos como perfumaria e limpeza. Já os 
hipermercados, caracterizam-se como  lojas que, além  de  vender  produtos alimentícios em  
auto-serviço,  oferecem uma  ampla variedade de  não  alimentos como eletro-eletrônicos, 
cine-foto-som, utensílios domésticos,  confecções, cama mesa e  banho. 

 
Tendências do varejo e os fatores chaves para o sucesso 

 
A abordagem  “darwiniana” da  seleção natural serve  perfeitamente ao  varejo, pois 

quem não se  adapta, morre ! Segundo Parente6,  as tendências ajudam a prever o futuro e 
podem ser definidas como uma direção ou seqüência de eventos que tem algum momento ou 
durabilidade. Considera, ainda, o mesmo autor, que muitas oportunidades de mercado podem 
ser detectadas por meio da análise das tendências socioculturais que influenciam o 
comportamento do consumidor. Utilizando a técnica de  verificação e  estudo  de  
cenários/ambientes e embasando-se principalmente nos  autores  John Nasbitt7 e  Faith 
Popcorn8,  é possível identificar abaixo a(s)   tendência(s)  do  varejo  brasileiro -  
principalmente  o varejo  de  alimentos - para as próximas décadas. 

- Verifica-se  o  movimento  dos  grandes  varejistas (principalmente o Grupo Pão  de  
Açúcar e a  Rede  Carrefour)  aumentando a participação no volume dos negócios varejistas, 
seja  por  incorporações, por estratégia  de  atendimento com  pequenas lojas   (com  marca e  
posicionamento  distintos como,  por exemplo,  a abertura  do  “Supermercado Champion”,  
por  parte  do Carrefour, e a  presença  de  várias  bandeiras  do  Grupo  Pão de  Açúcar, cada  
uma posicionada para  atender um  segmento  da  população) ou por causa do investimento  
na  expansão, baseada  na  aquisição de  redes menores (supermercados  regionais). Entretanto  
essa tendência  não  caracteriza o  fim  dos  substituídos (os supermercados regionais, 
mercados pequenos e mercearias), devido às  características  singulares  do  consumidor  
brasileiro, que  tem  hábitos e  costumes que  ainda privilegiam  a  pequena  compra  para  
repor  apenas o  essencial.  

- O aumento da concorrência, principalmente por causa  da  globalização, vem 
provocando a  abertura do mercado nacional a investimentos estrangeiros, propiciando a vinda 
de grandes grupos empresariais estrangeiros ao país. Citamos como   exemplo, entre  outros, a  
chegada do  Grupo Wal-Mart e da  rede  Big, do  grupo português  Sonae. 

-  Fortalecimento  das  marcas  próprias, devido a vários fatores: o  baixo poder  de  
compra do  consumidor; os  varejistas,  estando  em  íntimo  contato  com  o  mercado  
consumidor,  conhecem  profundamente as  suas necessidades/desejos e  o  comportamento  

                                                 
5 Dale M. LEWISON, 1982. p. 27-31. 
6 Juracy PARENTE, 2000, p. 101. 
7 John NASBITT, 1983. 
8 Faith POPCORN, 1994. 
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de  compra, especializando-se nas estratégias de relacionamento e  atendimento; fabricantes  
que precisam  alcançar seus  objetivos de  vendas e  de  produção “vendem” sua  capacidade 
ociosa  aos  varejistas em  forma  de  marca  própria, fortalecendo, com isso,  o  papel  
estratégico  do  grande  varejista   que  habilmente se  coloca como “produtor”  e  
intermediário  no  canal  de  marketing/distribuição. 

- O  aperfeiçoamento constante da tecnologia da informação (softwares e  hardwares) 
bem  como  da telecomunicação proporcionam melhores métodos de gestão, redução de 
custos (melhor gerenciamento de estoques, programação  de  compra – através do  EDI -  
Intercâmbio Eletrônico de  Dados)  e um melhor atendimento às necessidades dos 
consumidores.  

- Com a sofisticação tecnológica e mercadológica, os varejistas passam a necessitar 
de funcionários mais bem treinados e qualificados, elevando o nível de preparo e  
especialização dos  profissionais  desse segmento.  

- A ascensão do  trabalhador do  conhecimento que,  segundo  Drucker9,  significa 
ter  a  capacidade de  aprender continuamente, especialmente através  da  educação formal, 
por toda sua vida. 

- Aumentam os novos formatos e composições varejistas com tendência para o  varejo 
integrado, onde dois ou mais varejistas ocupam um mesmo local, apresentando novas 
combinações de lojas (tais como lojas de café, locadores, lanchonetes, cabeleireiros e casas 
lotéricas, entre  outras) dentro de  hipermercados, o que pode reduzir o ciclo de vida das 
instituições mais tradicionais;  

- O surgimento de novos tipos  de  canais de distribuição no  varejo  (vendas pela 
televisão,  catálogos, porta-a-porta) e a consolidação do varejo eletrônico. Segundo  
Barcelos10,  as  empresas  de cosméticos Natura e  Avon  aumentaram  seus  faturamentos, em  
2001, em  15%,  mantendo  o  ritual  da  encomenda  em  alta, a ponto  de  desbancar as  
vendas  nas  gôndolas, mesmo  com  todo o  esforço  das  redes varejistas em investimento em  
seções de  cosméticos nos  super e  hipermercados,  bem  como em espaços  em  drogarias e  
perfumarias. 

- O aumento do sistema de auto-serviço leva os setores varejistas, que 
tradicionalmente operavam por meio de serviço de vendedores, a uma transformação para 
adotar este estilo. Segundo Mattos11, o Supermercado Pão de Açúcar  está  testando um 
atendimento auto-caixa, sem a  interferência do  funcionário no  “check-out”, ou seja, o  
cliente passa as  compras e  paga  sozinho, sem a  ajuda  de um(a) caixa. Com essa  estratégia, 
o  Pão de Açúcar  tenta  agregar  valor à marca da  rede, mas  será maior o apelo  em  
determinados  segmentos  de  consumidores. Nos  Estados  Unidos uma  de  cada  quatro lojas  
já possui o  equipamento e 50% dos clientes já  fizeram a  compra  dessa  forma. As  
expectativas,  naquele país, é  que  em  dez  anos, 90% dos  caixas deverão  utilizar o  sistema. 

- Segundo  o Senso 2000 do  I.B.G.E. vem  diminuindo a  participação dos jovens na  
população brasileira,  aumentando a participação do segmento da terceira idade e há melhora 
do padrão educacional da população. Outra tendência evidente é dos consumidores que dão 
mais atenção à saúde, à alimentação e ao condicionamento físico. A maioria dos  hiper e  
supermercados,  percebendo  essa  tendência, já  disponibilizaram gôndolas e/ou  corredores 
voltados  ao público Diet/Light (Geração Saúde). 

-  Devido aos  problemas  de  segurança e comodidade (conveniência e  socialização), 
a maioria  dos  consumidores, principalmente as  classes A,B e C  dão preferência aos centros 
de compras planejados (shopping centers),  buscando satisfação e  lazer. 

                                                 
9 Peter F. DRUCKER, Op. cit.,p.152-160. 
10 Marta BARCELOS,. 2002. Caderno de Empresas / Serviços, p. 8.  
11 Adriana MATTOS,. 2003. Caderno Folha-Dinheiro, B6. 
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Segundo  Popcorn12,  (...) cada  tendência  é meramente uma parte do  todo e não se  
deve caminhar apenas em  uma  única  direção (...). Nesse aspecto, considerou as  seguintes 
tendências para a  mudança  de  comportamento do  consumidor, a fim de sinalizar as  novas  
ondas que  começam a  dominar a  vida pessoal e  profissional, mapeando o  impacto  no  
futuro: 

- Consumidor mais vigilante (e exigente): Diante  do descaso  dos  fabricantes e  
intermediários,  irresponsabilidade e  falsas verdades, os  consumidores  levantam a  bandeira 
de  protesto contra as “imoralidades do  marketing”. No  âmago da  questão  está  a  ética e a 
transparência  das  relações dos comerciantes  com a  comunidade em várias situações: na  
hora  de  assumir erros  grosseiros  de  fabricação; manipulação inadequada de  substâncias 
químicas nocivas à  saúde  do  consumidor; venda  de  produtos  perecíveis com  data  de  
fabricação expirada;  diminuição  da  quantidade, mantendo  o  mesmo  preço para  auferir 
maiores lucros e omissão  quanto a estratégias predatórias  ao  meio ambiente. Tal  
movimento foi  observado no  final  da  década  de 70 e  meados  da  década de 80 nos  
Estados Unidos. No  início, o  movimento  focava apenas a  qualidade  dos  produtos,  mas  
depois  de  muitas revelações  marcantes  de descaso e  desrespeito ao  consumidor  por  parte 
de muitas  empresas, começou a cobrança (dos  consumidores)  por  mais  ética e  mais  
humanismo  nas  políticas dos  fabricantes e intermediários (distribuidores, atacadistas e 
varejistas).  O discurso  de “empresa orientada para o  mercado” originou-se, em  boa  parte,  
da necessidade  das  empresas se  adequarem às  exigências que fazem o atual consumidor 
vigilante. No  Brasil,   verifica-se  poucos  casos  de  ações nesse  sentido (em  relação aos  
Estados Unidos), mas já  temos exemplos: as  donas  de  casa de  Belo Horizonte e  de  Porto  
Alegre  se  uniram  em  torno da  vigilância e  manutenção  de  preços nos  
hiper/supermercados; organizações  não  governamentais (ONG’s) pressionando governos e  
empresas para uma  gestão  ambiental  responsável, onde haja  desenvolvimento  sustentável. 
Mas  isso é  uma  guerra que  está  apenas no  início. 

Para Popcorn13, 
  “as tendências  são  previsoras,  pois começam pequenas e  depois  

ganham ‘momentum’. Se  pudermos ligar os pontos entre o aparecimento de  
uma  tendência e o  impacto que  terá nos   negócios, poderemos ajustar o  
produto, a  fim de  que se  adeqüe  à tendência. À medida que  cada tendência 
vai se  solidificando e  abrindo caminho no mercado, aumenta sua  influência 
sobre o  consumidor”. 

 
Além  das  tendências, que  são relevantes para o planejamento estratégico,  toda 

empresa deve conhecer os  fatores  chaves  de  sucesso  que  minimamente permeiam sua  
sobrevivência. Segundo  Morgado14, o varejista, para  alcançar o  lucro e  o  crescimento 
esperado, deve considerar:  a  gestão de  recursos  humanos, baixo custo operacional, 
localização,  gestão  de  estoque, valor percebido e  imagem/identidade, incluindo, no atual 
contexto, um quadro social em rápida deterioração e um consumidor que a cada dia está mais 
pobre. As empresas, inclusive o varejo com uma participação no PIB de 10% e gerando 3 
milhões de empregos diretos, começam a verificar a importância em preocupar-se com o 
social, pois necessitam de consumidores com renda para compras. Preocupando-se com a 
qualidade de vida, poderão contar com consumidores permanentes.  

As empresas, entendendo que os governos falidos não conseguem suportar a demanda 
por saúde, saneamento básico, segurança, educação e bem estar social, descobrem as 

                                                 
12 Faith POPCORN, 1994, p. 25-79. 
13 Faith POPCORN, 1994, p. 22. 
14 M.G MORGADO & M. N. GONÇALVES, 2001, p.361-363. 
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vantagens de investir em projetos voltados para a comunidade. Os caminhos do social passam 
pela retribuição à imagem da marca corporativa. Mesmo que as empresas não tornem públicas 
as suas ações comunitárias, já há uma grande parcela que valoriza a imagem da empresa-
marca associada ao aspecto social. É nesse contexto que este trabalho ressalta a importância 
do marketing social como estratégia de marketing para fins de diferenciação frente à 
concorrência, utilizando dois estudos de casos: a  Companhia Brasileira de Distribuição - 
Grupo Pão de  Açúcar e o Carrefour, que lideram o ranking varejista no setor de alimentação.  
 
Práticas sociais: valor percebido e imagem/identidade  

 
Com a competição acirrada, de mercados cada vez mais em forma de “commodities"15, 

as  empresas necessitam agregar valores à marca, visando  aumentar  sua  participação  de  
mercado  através da  fidelidade de  seus  clientes e pela  diferenciação  de  seus  produtos 
frente à  concorrência. O marketing vem assumindo uma nova dimensão, adquirindo um 
aspecto “social estratégico”, ou seja, o instrumental de marketing (marketing mix: produto, 
preço, place/local, promoção) tem  sido  utilizado  para a promoção  da inserção social. Tal 
atitude está diretamente ligada à projeção positiva da imagem da empresa16, relacionada a 
uma causa social, como diferencial de mercado. Assim, as empresas varejistas buscam 
competitividade pelo uso de estratégias mercadológicas aliadas às estratégias sociais.  

Segundo Parente17, na análise do mercado consumidor temos que  considerar a  
importância do  conceito de  valor, sendo  este o  coeficiente entre  os  benefícios e  o  custo  
do  produto/serviço adquirido. “Não são isoladamente o  preço ou os  benefícios que  uma  
loja oferece que  determinarão  a preferência do  consumidor, mas a  relação entre  essas 
variáveis”.   

Já  Kotler18  afirma “que  os  consumidores  são  maximizadores de  valor, limitados 
pelos  custos, conhecimento, mobilidade e  renda”. Ainda  na  visão  do  referido autor, os  
clientes formam uma  expectativa  de  valor e  agem baseados nela. Sua  satisfação19 e  
probabilidade de  recompra dependem da superação de sua   expectativa  de  valor.  

O termo “marketing social”, apareceu pela primeira vez em 1971, e, segundo Kotler e 
Roberto,20 descrevia o “uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma 
causa, idéia ou comportamento social”, significando uma ferramenta de gestão da mudança 
social.  

Esse tipo de ação empresarial é feito como um investimento e, como tal, requer um 
planejamento que deve estar  associado a um projeto que prevê a implantação  e controle de 
programas voltados para o aumento da disposição de aceitação de uma idéia, ou prática social 
junto a públicos-alvos.    

O marketing social utiliza conceitos e dispositivos originários do marketing 
convencional, integrando um modelo de planejamento e ação que empregue os avanços das 
tecnologias de comunicação e marketing, propiciando a analise de atitudes, valores e 
comportamentos, promovendo discussões e disseminando informações a fim de contribuir 
para a obtenção de um clima que facilite a adoção de mudanças comportamentais na 
sociedade. Sua  tarefa  é  pesquisar e  determinar, utilizando a sensibilidade,  quais as  
necessidades e  vontades que  não estejam  sendo  satisfeitas  no  grupo (comunidade)  
                                                 
15 Cada inovação tecnológica ou um novo produto lançado são rapidamente imitados por fabricantes de marcas 

rivais e cada vez mais solicitados pelos varejistas.   
16 Philip KOTLER, 1998, p. 529. 
17 Juracy PARENTE, 2000, p. 63. 
18 Philip KOTLER, 1998, p.51. 
19 Philip KOTLER, 1998, p. 53. 
20 Philip KOTLER & Eduardo L ROBERTO, 1992. p.25. 
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selecionado, seja  por  tensões  sociais, econômicas, ambientais, etc., permitindo o 
desenvolvimento de projetos que mobilizem o público-alvo, a mudança  comportamental  e  
atitudes devolvendo um sentimento de  inserção social e  cidadania. 

Apesar do marketing social utilizar os mesmos instrumentos do marketing comercial, 
há diferenças em seus processos de implementação, pois, na abordagem convencional, as 
estratégias de marketing podem ser direcionadas para segmentos específicos e, mesmo 
atingindo o segmento de forma parcial, o resultado poderá ser considerado satisfatório. No 
entanto, para Mendonça21, (...) em ações que visam a mudança de comportamento, essa 
flexibilidade nem sempre é possível, devido ao fato de que os benefícios somente serão 
atingidos se uma grande parcela do público adotar a mudança proposta.  

Considera a mesma autora22 que, no Brasil, o termo “marketing social” está sendo 
utilizado  para designar a atuação empresarial no campo social com o objetivo de obter 
diferenciais competitivos sem, no entanto, que essas ações tenham o objetivo de influenciar 
comportamentos coletivos.  

As empresas realizam promoções ou associam sua imagem a causas sociais, estimulam 
suas vendas e agregam valor à sua imagem institucional, obtendo benefícios diretos à 
empresa, sem relacionar essas ações com  mudança de comportamento. “Tem-se observado 
muito, que as empresas intitulam suas ações como ’marketing social’, e na verdade são ações 
de responsabilidade social”(Mello23), ou seja, a  empresa  assume  a  “decisão  de  participar 
mais diretamente  das  ações comunitárias  na  região  em  que  está  presente e  minorar  
possíveis  danos  ambientais, sociais,  decorrentes  do tipo  de  atividade  que  exerce”.  

Um outro conceito que confunde muito refere-se ao chamado “marketing relacionado 
a uma causa social” ou “marketing para causas sociais” (M.C.S.) que, segundo Pringle e 
Thompson24, consiste em “ferramenta estratégica de marketing e de posicionamento que 
associa uma empresa ou marca a uma questão social relevante, em benefício mútuo”: a 
empresa vincula seu produto ou sua imagem institucional a uma determinada causa, com o 
objetivo de atrair ou conquistar a fidelidade de seus consumidores por afinidade e  identidade. 

 Podemos  considerar essa  estratégia como a modalidade mais  típica de Marketing 
Filantrópico ou “Cause Related Marketing”, originária de uma perspectiva empresarial e vista 
como uma estratégia que produza um impacto social benéfico. As primeiras parcerias datam 
do final do século passado, mais precisamente da década de 80. A variedade de campanhas é 
muito ampla e depende principalmente da conjugação de interesses entre a Entidade 
Filantrópica e a Organização que se propõe a participar.Nos Estados Unidos, a expansão 
notável do Marketing Filantrópico parece responder - segundo estudos existentes - a uma 
crescente preocupação das empresas de assumir sua responsabilidade social. 

Fontes25 destaca que a principal diferença entre o marketing social e o marketing 
relacionado a uma causa social está nos resultados a serem alcançados. No caso do marketing 
social, o principal impacto será a transformação do comportamento do Grupo no qual a 
empresa ou instituição está inserida. Já no marketing para causas sociais, estarão em evidência 
os retornos financeiros ou de imagem, diretamente voltados para a empresa ou instituição. 

 
 
 
 
 
                                                 
21 Patrícia M. E. MENDONÇA, 2000, p. 5. 
22 Patrícia M. E. MENDONÇA, 2000, p. 6. 
23 F. P. de MELLO NETO & C. FRÓES, 1999. p. 78. 
24 H. PRINGLE & Majorie THOMPSON, 2000. p. 3. 
25Miguel FONTES, 2001.  
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Companhia Brasileira de Distribuição: Grupo Pão de Açúcar 
 
 A CDB Companhia Brasileira de Distribuição – Grupo Pão de Açúcar26, fundada em 

1948, caracteriza-se por ser a maior empresa de varejo no Brasil, com faturamento bruto, no 
ano de 2001, de R$9,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados. 

A CBD - Grupo Pão de Açúcar opera com quatrocentos e noventa e nove lojas em 
doze estados, sob quatro diferentes bandeiras: Pão de Açúcar (caracteriza-se como 
supermercado de vizinhança, forte em serviços e com alto padrão de modernidade); Extra (são 
hipermercados com grande variedade de produtos); Barateiro (apresenta-se como uma loja de 
descontos, com ambiente simples e com ênfase em produtos de marca própria); e Extra-Eletro 
(consiste numa rede de eletro-eletrônicos). 

Tendo como objetivo manter um maior envolvimento com as comunidades onde está 
inserida, bem como diferenciar-se no mercado pela consciência de seu papel social, 
compromissos de responsabilidade social e ética permeiam todas as ações da CBD – Grupo 
Pão de Açúcar. 

Genuinamente brasileira, a empresa propaga os seus valores de justiça, respeito ao 
próximo, valorização do ser humano em todas as relações com seus consumidores, 
fornecedores, acionistas e funcionários. 

A CBD – Grupo Pão de Açúcar tem como agente de responsabilidade social o Instituto 
Pão de Açúcar de Desenvolvimento Humano, fundado em novembro de 1998, que tem como 
foco de atuação a educação complementar de crianças e jovens e o fortalecimento das 
comunidades em que o Grupo Pão de Açúcar está inserido. Através de seu Instituto, a 
empresa consolida o seu compromisso com o desenvolvimento social oferecendo programas 
para crianças e adolescentes, funcionários e demais membros das comunidades. Atuam com 
os seguintes programas: qualificação educacional (projetos Vir a Ser, Um passo a Mais, 
Esporte & Ação, Acorde para as Cordas Pão de Açúcar, Nossa Língua Digit@l, Futuro @ Eu 
e Cultuarte); relações comunitárias (abrangendo os projetos Grupo Voluntário e Parcerias 
contra o Desperdício); fortalecimento da identidade local (que incorpora os projetos Pão de 
Açúcar faz a História e Restauração de Patrimônio Histórico). 

A CBD – Grupo Pão de Açúcar, por meio de seu Instituto, desenvolve, ainda, ações 
que visam abraçar grandes causas ao invés de ações assistencialistas. Cada bandeira da CBD 
assume um tipo de projeto. No Extra o foco dos projetos está na educação, alfabetização – 
Programa de Alfabetização Solidária – e a proteção do meio ambiente. O Pão de Açúcar 
volta-se para o processo de tratamento de lixo (reciclagem). No Barateiro os projetos 
beneficiam a recuperação de praças e áreas verdes em regiões nas quais a bandeira está 
inserida.  

Contudo, segundo relato da presidente do Instituto Pão de Açúcar, Sra. Ana Maria 
Diniz, “fazemos tudo para que o nosso país cresça e para que juntos façamos parte de um 
time vencedor”.  

 
Carrefour 
 

O  Carrefour27  chegou no  Brasil no ano de 1975, instalando-se nas grandes cidades 
do sudeste brasileiro, primeiramente no formato de hipermercados. No ano de 1999 adquiriu 
oitenta e cinco supermercados  no país, incorporando vinte e três  unidades  das  Lojas  
Americanas,  bem  como a  totalidade  das  bandeiras Planaltão (Distrito Federal), Roncetti 

                                                 
26 www.institutopaodeacucar.org.br 
27 www.carrefour.com.br. Consultado em 10.01.2003, 10h05. 
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(Espírito Santo), Mineirão (Minas Gerais) e  Dallas, Rainha  e Continente (Rio de Janeiro). 
De acordo com dados disponibilizados no site da empresa, o Carrefour dispõe, no Brasil, de 
setenta e oito lojas, distribuídas em onze Estados da  Federação  e  quarenta e três  
Municípios. 

Em virtude da característica dos seus negócios, o Carrefour não apenas está inserido 
em centenas de comunidades, como vive nelas e para elas. Suas ações voltam-se para as 
pessoas como potenciais clientes, mas também como cidadãos. Nesse sentido, a empresa tem 
investido na qualidade de seu relacionamento com a comunidade, com seus funcionários, 
fornecedores e clientes, pois acredita que uma empresa socialmente responsável é aquela 
capaz de fazer a diferença no lugar ao qual ela pertence. 

Para o Carrefour, a responsabilidade pelas comunidades nas quais está inserido é um 
compromisso mundial, que está incorporado na missão da empresa e em suas políticas de 
atuação no mundo todo. Visa também o comprometimento com o seu público ao longo do 
tempo. As ações sociais do Carrefour concentram-se na área de educação e de saúde, 
priorizando as comunidades no entorno de suas lojas e tendo como público-alvo a criança e o 
adolescente. 

Dentre os programas e projetos sociais desenvolvidos pelo Carrefour, podem ser 
citados:  

- Responsabilidade Social: Programa de  Voluntariado Carrefour  (no qual  seus  
funcionários são incentivados  e  apoiados pela  empresa  a  doar parte  de  seu  tempo, 
trabalho e  conhecimento em  benefício da  comunidade); Projeto Fazendas Carrefour 
(iniciativa  social  desenvolvida pelas fazendas de agropecuária da  empresa na  Bahia,   Mato 
Grosso,  Juazeiro e  Petrolina (PE), com várias ações junto à  comunidade  carente  da  
região). As ações incluem: doação  de  microcomputadores para escolas  públicas; cursos de 
alfabetização até a conclusão do ensino médio para os funcionários rurais; programa  de  
voluntariado, em  que  os  funcionários  técnicos das  fazendas atuam  como instrutores de  
informática nas  escolas públicas; programa  Vale  Ação, em  que são  disponibilizadas para a  
comunidade em torno  das  fazendas serviços como  confecção de  documentos pessoais, 
consultas médicas e odontológicas, cabeleireiro, barbeiro, prevenção ao  câncer e  outros 
serviços.  

 - Respeito ao Meio Ambiente  -   Programa   Produtos  de  Garantia de  Origem - G. 
O.,  visa desenvolver produtos que  respeitem cada vez  mais o  meio ambiente. O trabalho é 
feito com  fornecedores, procurando sempre desenvolver a  qualidade dos produtos que vão à  
mesa  do  consumidor e buscando, através  das  parcerias, a  constante  qualidade,  
preservação do meio-ambiente e  o desenvolvimento de  políticas sociais. Periodicamente 
esses  fornecedores são convidados a  participar  de  reuniões, seminários e  premiações, 
visando uma  constante evolução das  políticas de  meio-ambiente e  de  responsabilidade 
social.  

O  Marketing Ecológico28 visa  promover o desenvolvimento sustentável, estimulando 
e orientando potenciais investidores   na aplicação  de  recursos financeiros em negócios 
ambientais, agrícolas, sociais e industriais, através da filosofia do  desenvolvimento 
sustentável, sendo este  último definido como a satisfação das  necessidades da  atual  
geração, sem comprometer a  satisfação das  futuras  gerações. Trata-se de  um  movimento  
de  cientistas, pesquisadores, ONG’s,  sociedade e  universidades, que  procura  alertar e  
dialogar com as  comunidades, organizações e  Estados sobre as possibilidades e  alternativas  
de  matrizes energéticas, sem  esgotar o  potencial  atual, procurando formas  renováveis e 
buscando minimizar os efeitos dos  rejeitos da atividade econômica, etc. O  perfil do  
consumidor ecológico é aquele que participa  de  processos  comunitários,  se  preocupa  com 
                                                 
28 www.anbio.org.br/bio/biodiver_art105.htm. Consultado em  27/03/03 às 23:00 h. 
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o desenvolvimento técnico, científico e  humano, sobretudo quanto à  necessidade  de  se  
alterar o  padrão  de  consumo e  produção. Ele questiona a  concentração de   renda e  as  
desigualdades sociais; cobra políticas públicas mais  eficazes em relação à  violência, mas  
nos  últimos anos tem concentrado esforços no sentido de  pressionar  as  organizações, 
através  de  várias  “agendas” realizadas ao  redor  do  mundo, tentando fazê-las enxergar que 
as despesas,  na  verdade, são investimentos quando da implementação  do desenvolvimento 
sustentável. Resumindo, esses consumidores acreditam que todos, igualmente, desejam 
solucionar outras questões, além da ambiental, tais como a pobreza, a falta de escolaridade do 
povo e, principalmente, a violência, não aceitando  de maneira  nenhuma a  exploração e  
deterioração  de  seus  recursos, seus  fatores sociais e  pessoais. 

- Saúde  -   Cliente  Carrefour consiste no convite aos  consumidores  que  freqüentam 
as  lojas  a  terem  atitudes  solidárias,  pois  o  poder  de  transformação é  grande. Solicita  a  
participação  dos  mesmos em campanhas  que  a empresa realiza em  suas  lojas anualmente,  
tais  como: Campanha  de  Vacinação contra  a  poliomielite (que transforma as  lojas  em  
postos  móveis); Campanha  de  conscientização para a  vacinação contra a  rubéola (em  que  
milhares  de  clientes  são informados  sobre  a  importância  da  vacina  contra a  doença). 

- Educação -  Em  2001  houve o lançamento  do CEFE (Centro de Formação de 
Educadores Especializados), em parceria com a ABRAMINJ (Associação Brasileira dos 
Magistrados da Infância e Juventude) e a APSYS (ONG voltada ao atendimento de crianças 
em dificuldades com a lei). Esse projeto tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento 
dos profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em dificuldade e que precisam 
voltar a ser inseridos na sociedade. O trabalho consiste de cursos de formação e treinamento 
para profissionais que atuam com esses grupos, gerando condições para um relacionamento 
mais humano e ético e proporcionando, assim, melhores condições de recuperação para essas 
crianças e adolescentes. 

  
Análise dos Cases Study 

 
As  duas  empresas estudadas desenvolvem  estratégias para  lidar com  temas  sociais, 

direitos  humanos e  sustentabilidade  ambiental, ações  que  segundo Oded Grajew29, 
representam práticas  significativas  de  gestão socialmente  responsável,  que  balizam  os  
princípios  éticos, abrangendo todos os públicos impactados  pelas  atividades  das  empresas 
e  representando  um  grande  desafio,  visto  que  as  reivindicações  da  sociedade  são  cada 
vez maiores.  São,  também,  uma  grande  oportunidade  para  a  melhoria  da  imagem  e  da  
confiança pública para  um  melhor  resultado  financeiro. 

Constata-se que, tanto as  ações  do  grupo Pão de  Açúcar,  como  as do  Carrefour   
enquadram-se no chamado marketing para  causas  sociais, uma vez que  tratam  de  maneira  
paliativa  os  problemas diagnosticados  na sociedade. Concomitantemente, na  gestão  
empresarial dessas  empresas,   foi observada a  prática de ações  que tratam  de  
transformações atuais e  futuras, fato  este  que  se  alinha  com o  conceito  de  marketing  
social,  procurando    incentivar  a  mudança  de  comportamento  coletivo,  conforme   
referenciado anteriormente  apresentado por Mendonça.30  

 Ambas as empresas adotam, em suas estratégias, intervenções de cunho social, 
visando diferenciar-se da concorrência a partir da projeção de sua marca de forma positiva, 
relacionando-a ao processo de identificação dos consumidores com a adoção de práticas 
sociais, ou seja, a adoção de uma causa pode dar à uma marca um “credo” e/ou evidência, que 
resultará numa percepção e intenção de compra significativamente melhor por parte dos 

                                                 
29 David GRAYSON,. 2002. 

30 Patrícia M. E. MENDONÇA, 2000, p.06. 
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consumidores. Além disso, as referidas empresas propiciam um ambiente para o 
estabelecimento de relações mais contínuas com seus consumidores, visto que uma boa 
imagem/reputação pode gerar lealdade e confiança, seja com seus consumidores, fornecedores 
e com seus próprios trabalhadores, criando um efeito em cadeia que poderá representar 
melhora no faturamento da empresa. 

  Para que as  empresas analisadas possam explorar a estratégia de  marketing social 
com sucesso,  visando a  mudança de  comportamento, deverão encarar o investimento  a  
longo prazo,  investindo  em uma grande parcela da  população carente e  desasistida, pois só 
assim serão conseguidas as mudanças comportamentais na  sociedade. O resultado disso, no 
futuro, será um melhor reconhecimento de  imagem e  identidade da  marca. 
Conseqüentemente, os lucros estarão alicerçados na satisfação e  bem estar, criando uma  
vantagem competitiva. Aquele  varejo que  conseguir visualizar essa brecha, com certeza 
estará dando um  grande passo rumo à  liderança do segmento. 

 
Considerações Finais 

 
Considera-se que a adoção de uma postura mais vigilante pela sociedade, que passa a 

preocupar-se com a sustentabilidade de seu meio,  não tolerando mais abusos e  falsas 
verdades dos fabricantes e intermediários, trará ao empresariado um novo desafio 
mercadológico  para os próximos anos, o que deverá harmonizar os lucros de sua empresa, a 
satisfação dos consumidores e a preservação do interesse público. Embora conflitantes, tais 
aspectos não são excludentes. 

Sendo assim, à medida que mais e mais varejistas adotarem uma postura social 
responsável, esta deixará de ser um diferencial competitivo, transformando-se numa exigência 
mínima do mercado, para assegurar seu mercado consumidor. 

 
Questões para refletir: 

 
1) De que maneira o marketing social pode ser repensado para o varejo? 
2) Que ações de marketing social você recomendaria para empresa que atua no varejo de 

moda e alimentação? 
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