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1  RESUMO 

Visando demonstrar de forma prática a utilização da educação e planejamento 

ambiental em empresas, o presente trabalho foi avaliar um levantamento das ações 

ambientais sustentáveis executadas pela empresa Catricala e Cia Ltda, loja 003, 

nome fantasia comercial Laranjão supermercados, do município de São José do Rio 

Preto/SP. O intuito foi descrever estas ações e analisar as vantagens e suas 

possíveis aplicações em outras unidades comerciais. As ações foram divididas por 

temas, sendo estes: economia de água, economia de energia e redução/destinação 

dos resíduos sólidos. Durante as visitas, pode-se observar que a empresa faz uso de 

boas práticas para garantir resultados que sejam significantes e garantam ainda 

diminuição nos gastos da empresa. Essas práticas mostraram-se ainda de simples 

implantação e manutenção, valorando ainda mais a conscientização e importância 

da aplicação da gestão ambiental na empresa. 

Palavras – chave: Planejamento, educação ambiental, práticas sustentáveis. 

2  INTRODUÇÃO 

A temática ambiental tem ocupado espaço nos mais variados meios em 

calorosas discussões acadêmicas                                               

considere que não representa uma novidade ou modismo dos tempos atuais. Ela 

vem sendo focalizada em maior ou menor escala de projeção ao longo dos tempos 

(GIESTA, 2009).  

Mota et al. (2013) enfatiza que a conservação do meio ambiente é um fator de 

forte influência no mercado por isso as empresas são cada vez mais exigidas a 

adotar práticas adequadas que conservem os recursos naturais e auxiliem na 

diminuição dos níveis de poluição.  

Intimamente ligado à gestão sustentável de empresas, tanto o planejamento 

como a educação ambiental, são instrumentos que viabilizam uma melhor gestão 

dos setores envolvidos e submetidos às práticas que permitam a implantação de 

uma política ambiental  b   c         l z çã  d  c  h c d  P+L    d       “uma 

estratégia aplicada na produção e nos produtos a fim de economizar e maximizar a 

eficiência do uso de energia, matérias-primas e água e ainda minimizar ou 

reaproveitar resíduos gerados” (SALAZAR  2013). 



Ferreira (2013) expõe que o Brasil é o quarto maior país no consumo de 

bebidos do mundo e quinto de alimentos, portanto, o setor supermercadista, tem se 

mostrado uma importante fonte de receita ao país. 

Reconhecendo a influência econômica do setor e dada sua multiplicidade no 

uso de recursos passíveis de melhorias ambientais, justifica-se a relevância da 

pesquisa em abordar de forma prática a implantação e benefícios de ações voltadas 

a sustentabilidade. 

3  OBJETIVOS 

O objetivo geral foi retratar e promover o uso de práticas sustentáveis no 

cenário de supermercados varejistas, enfatizando a importância das ações que 

contribuam para a melhoria do todo. 

3.1  Específicos 

 Avaliar os benefícios financeiros e sociais de práticas sustentáveis em 

supermercados varejistas; 

 Desenvolver um plano com práticas ainda não utilizadas pela empresa 

pesquisada, incentivando cada vez mais a melhoria ambiental; 

 Reforçar a educação ambiental para conscientizar colaboradores e 

clientes da empresa; 

 

4 METODOLOGIA  

O trabalho consistiu-se no levantamento in loco das práticas sustentáveis e a 

análise dos dados fornecidos por uma empresa, pertencente ao setor varejista de 

supermercados do município, a qual se mostrou interessada ao trabalho de pesquisa 

sobre planejamento e educação ambiental nas empresas.  

A empresa avaliada está situada na Avenida Danilo Galeazzi no município de 

São José do Rio Preto e pertencente ao grupo Catricala e Cia Ltda, a loja 003 nome 

fantasia comercial Laranjão supermercados, do município de São José do Rio 

Preto/SP.  

Com o tema que abrange a Educação e Planejamento Ambientais na 

empresa, o grupo de pesquisa optou por abordá-lo de forma que o mesmo pudesse 

mostrar atitudes, ações de sustentabilidade postas em prática em uma loja de varejo 

supermercadista no município de São José do Rio Preto. 



4.1  Temas abordados 

Dentro de educação e planejamento ambiental, são diversos os seguimentos 

de pesquisas aos quais se podem trabalhar. Pensando em melhor retratar a 

realidade dos temas propostos e dar embasamento quanto ao uso da educação e 

planejamento ambiental voltado para empresas, este trabalho visou três principais 

seguimentos de interesse, a saber: 

 Economia de água; 

 Economia de energia; 

 Redução e/ou destinação dos resíduos sólidos. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Práticas, ações avaliadas 

As ações e interferências ligadas à sustentabilidade, planejamento e 

educação ambientais observadas e levantadas pela pesquisa na empresa Laranjão 

loja 003, foram: 

 

a. Economia de água 

Troca de torneiras de fluxo contínuo dos banheiros (Figura 1) e bebedouros 

(Figura 2) por torneiras automáticas de pressão que por obter um sistema de 

fechamento automático acionado pela pressão, garante o controle no desperdício de 

água. Fabricantes desse modelo garantem, em média, uma economia em torno de 

40% de água. Ainda, houve a conscientização dos colaboradores quanto aos 

desperdícios.  

Figura 1 – Torneiras com desligamento acionado à pressão. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 



 

Figura 2 – Novos bebedouros, mais econômicos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

b. Economia de energia 

As soluções para economia de energia muitas vezes são simples, a prática 

utilizada para redução dos gastos com energia na empresa, deixa claro como 

pequenas atitudes geram grandes resultados. Fez-se uso de adesivos informativos e 

educativos nos interruptores de cada ambiente que são utilizados iluminação artificial 

(Figura 3); a instalação de sensores de presença em alguns ambientes; o 

desligamento total do fornecimento público e acionamento um gerador da empresa 

que tem por função ceder energia apenas em aparelhos/setores que necessitam 

naquele período e uso do climatizador elétrico apenas em horário de pico do 

supermercado. 

Figura 3 – Adesivos de conscientização no 

consumo de energia. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 



c. Redução e destinação dos resíduos sólidos 

Neste contexto foram diversas as práticas usadas na empresa, a saber: 

1 – Separação e acondicionamento de recicláveis (papelão e pet) para 

posterior venda a cooperativas de reciclagem; 

2 – Uso dos papeis de escritório em sua totalidade, ou seja, frente e verso das 

folhas; 

3 – Uso de placas de plástico reciclado na substituição de cartazes (Figura 4); 

4 – Utilização de produtos alimentícios na rotisserie antes de sua perda, 

quando estes não estão no padrão de venda, porém mantém suas propriedades 

nutritivas ainda em condições de uso; 

5 – Proibição do uso de copos descartáveis em bebedouros e copa/cozinha 

usada pelos colaboradores (Figura 5); 

Fazendo uso da política de Logística Reversa, a empresa armazena caixas de 

papelão de várias marcas fornecedoras que, posteriormente, retornam à empresa 

para coleta das mesmas.  

 

Figura 4 – Placas de preços, substituindo o uso de cartazes. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 



Figura 5 – Incentivo ao desuso de copos 
descartáveis. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

  

6 RESULTADOS 

O levantamento das práticas, das ações que visam a sustentabilidades na 

empresa, demonstrou ser de simples aplicação, porém bem eficientes e válidas no 

setor varejista de supermercados. 

De acordo com o setor responsável pela implantação e controle das ações e a 

diretoria da empresa, os resultados foram satisfatório, tendo em vista a economia 

financeira gerada por tais mudanças, além disso, é notável que tais práticas 

refletiram na educação e conscientização ambiental aos colaboradores e clientes da 

empresa. 

 

6.1 FATOR  ÁGUA 

A economia gerada a partir das práticas voltadas para diminuição do consumo 

indevido da água é evidente e pertinente à continuidade das ações, porém a 

empresa, no uso de sua franqueza, esclarece que ainda não obtém dados precisos 

sobre a economia do recurso, isso devido ao fato de abastecer todo o 

empreendimento com água subterrânea, de poço tubular profundo. Devido a isso, 

não há contas da concessionária municipal de distribuição de água que permita tais 

comparações. A empresa reforça que métodos de avaliação no consumo estão em 

andamento. 



 
Figura 6 – Abastecimento de água por 

captação subterrânea. 

6.2 FATOR  ENERGIA ELÉTRICA 

As mudanças realizadas para diminuição no gasto de energia elétrica 

demonstram eficiência, isso se evidencia nos valores repassados pela empresa em 

que demonstram os gastos no ano de 2014 comparando com o ano de 2015. 

Gráfico 1 – economia gerada em 2014 (%). 

 
Fonte: Catricala e Cia Ltda 

 
 
 



Gráfico 2 – Economia gerada em 2015. 

 
Fonte: Catricala e Cia Ltda 

 

6.3 FATOR  RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com a implantação da venda de recicláveis a empresa é beneficiada com 

uma pequena renda que é gerada a partir da venda para cooperativas 

especializadas. O principal resultado quanto ao correto gerenciamento de resíduos 

se dá no desuso de copos descartáveis, vale ressaltar que este tipo de material 

atualmente só é utilizado na lanchonete do supermercado por clientes que façam a 

exigência do uso dos descartáveis. Implantada em 2013, a política da não utilização 

de copos descartáveis teve resultados expressivos como apresentado no gráfico 3. 

Gráfico 3 – Diminuição no uso de copos descartáveis no período de 2012 
a 2015. 

 
            Fonte: Adaptado Catricala e Cia Ltda. 

 



 Outra ação que demonstrou grande potencial foi à iniciativa da empresa em 

realizar um programa de reciclagem do óleo de cozinha, onde na entrega de 2 litros 

de óleo o cliente recebe 2 litros de refrigerante. Esta ação tem sido bem aceita, e a 

empresa arrecada em média de 60 a 70 litros de óleo usado para posterior 

reciclagem, garantindo que os mesmo não sejam descartados de forma incorreta. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos aspectos e argumentos apresentados, a pesquisa se firma 

importante para retratar de forma prática a importância e relevância da implantação 

de uma gestão ambiental nas empresas, levando em conta a influencia que esta 

gera nos envolvidos, contribuindo assim, na disseminação da educação ambiental 

de acesso a todos. Para tanto é indispensável que todo este processo seja realizado 

com um bom e prévio planejamento garantindo que tais práticas possam unir ganho 

econômico e ambiental favorecendo o desenvolvimento sustentável do setor 

varejista de supermercados. 

 Assim, o grupo de pesquisa, em busca de possibilitar cada vez mais práticas 

que estimulem a educação e planejamento ambiental nas empresas, sugere ainda 

algumas outras opções de ações sustentáveis passíveis de implantação em 

empresas do setor varejista de supermercados. São elas: 

 

 Reforçar a reeducação ambiental com foco nos clientes, principalmente na 

utilização de sacolas plásticas, visando a diminuição ou desuso destas; 

 Realizar a coleta seletiva dos materiais, implantando o uso de lixeiras 

adequadas para coleta seletiva, fazendo uso das cores para destinação do 

resíduo, de acordo com norma pertinente; 

 Implantar coleta de eletrônicos, baterias e pilhas usadas em parceria com as 

empresas fornecedoras, fomentando a logística reversa e produção mais limpa; 

 I  l    çã  d          ch   d  “Ilh  d  C  g l d  ”    v   c  d     c       

de energia; 

 Criar pontos de descartes para medicamentos vencidos; 

 Implantar sistema de aproveitamento da água de chuva, por obterem grandes 

áreas que permitam a captação.  

 Estimular e proporcionar aos clientes e moradores da região um espaço para o 

retorno do resíduo em suas classes (papel, vidro, metal ...) 



 O grupo ainda ressalta a importância das práticas sustentáveis no setor 

varejista de supermercados, enfatizando que o presente trabalho poderá utilizado 

em posteriores pesquisas que visem os valores e custos de implantação e 

melhoramento das ações em diferentes seguimentos de empresas. 
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