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RESUMO 
 
A sustentabilidade corporativa, introduzida nos shoppings centers, apresenta-se 
como adequação a normas governamentais e atendimento às demandas da 
sociedade contemporânea. O consumidor, embora adote discurso favorável à 
causa, é resistente quando se trata de compartilhar os custos das ações em prol 
do meio ambiente.  Além disso, o investimento é considerado algo de difícil 
contabilização, razão pela qual as organizações que optam por assumir uma 
conduta ética e responsável na área precisam incorporar a inovação e novas 
tecnologias que aliem à pratica sustentável com geração de resultados tangíveis 
ou intangíveis. Frente a essa perspectiva, a proposta do artigo é apresentar o 
resultado de um estudo de caso, cujo objeto de análise foi um projeto de 
gerenciamento de resíduos sólidos implantado em um shopping center de 
Curitiba, no Paraná. Por meio de levantamento bibliográfico e entrevistas com 
os gestores, o objetivo do artigo é apresentar como o retorno de investimentos 
em sustentabilidade é percebido pelos stakeholders. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, stakeholders, agregação de valor e imagem 
corporativa. 
 

 

ABSTRACT 
 
The corporative sustainability, introduced in shopping malls, is shown like as an 
adequacy to the governmental rules and response to contemporary society’s 
needs. The consumer, although embracing this friendly speech to the cause, is 
resistant when it comes to share the costs of actions for the environment. In 
addition, the investment is hard to compute, that is the reason why organizations 
that choose to assume an ethical conduct and responsibility in the area need to 
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incorporate the innovation and new technologies that sum to the sustainable 
practice with generating tangible or intangible results. Considering this 
perspective, the article proposal is to show a case study result, whose object of 
analysis was a solid waste management project implanted in one of Curitiba’s 
shopping malls, in Paraná. Through bibliographical survey and interviews with 
managers, the purpose of this article is to present how the return in investments 
in sustainability is perceived by the stakeholders. 

Key Words: sustainability, stakeholders, adding value and corporate image 
 

 

RESUMEN 
 
La sostenibilidad corporativa, introducida en los centros comerciales, se presenta 
como adecuación a normas gubernamentales y atención a las demandas de la 
sociedad contemporánea. El consumidor, aunque adopta un discurso favorable 
a la causa, se resiste cuando se trata de compartir los costos de las acciones en 
favor del medio ambiente. Además, la inversión se considera algo de difícil 
contabilizar, razón por la cual las organizaciones que optan por asumir una 
conducta ética y responsable en el área necesitan incorporar la innovación y 
nuevas tecnologías que alíen a la práctica sostenible con la generación de 
resultados tangibles o intangibles. Frente a esa perspectiva, la propuesta del 
artículo es presentar el resultado de un estudio de caso, cuyo objeto de análisis 
fue un proyecto de gestión de residuos sólidos implantado en un shopping center 
de Curitiba, en el Paraná. Por medio de levantamiento bibliográfico y entrevistas 
con los gestores, el objetivo del artículo es presentar como se percibe el retorno 
de inversiones en sostenibilidad por las partes interesadas. 
 

Palabras clave: sostenibilidad, partes interesadas, agregación de valor e 

imagen corporativa. 

 

 

Introdução 

 

A globalização afeta a atuação das organizações gerando impacto nos 

valores e práticas de mercado. O desenvolvimento da internet acelerou esse 

processo, pois possibilitou a criação de um espaço para a troca de informações 

e difusão de ideias. Nesse sentido, conceitos como o de sustentabilidade 

corporativa começaram a ganhar maior notoriedade. 

Para Rensis Likerd, apud Mota (1971), uma “organização eficiente deve 

estar alerta às relações internas e externas, maximizando o desempenho dos 
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elos de ligação, no sentido de seus interesses” (p. 13). Perceber ameaças e 

oportunidades que possam afetar o negócio, bem como identificar fraquezas e 

pontos fortes é o primeiro passo para adequar-se à dinâmica do mercado 

contemporâneo, marcado pela inovação, acirrada concorrência e pressão dos 

consumidores, cada vez mais atentos à atuação empresarial ambientalmente 

responsável. 

O êxito no desempenho da atividade empresarial é alcançado quando a 

organização atende a uma necessidade do consumidor e é capaz de incorporar 

sucessivas inovações conforme as expectativas demandas pelo cliente. Desse 

modo, o lucro, por si só, não é suficiente para permanência de uma organização 

no longo prazo. 

Dentre os aspectos que impactam a continuidade das organizações, 

pode-se mencionar a necessidade de atender às demandas da sociedade, uma 

vez que estas refletem no comportamento do consumidor. Assim, conforme a 

sociedade constrói uma consciência voltada para sustentabilidade, amplia a 

pressão dos consumidores para que as empresas adotem uma postura de 

responsabilização, controlando o impacto ambiental e preservando o meio-

ambiente. 

Frente a essa perspectiva, as ações de sustentabilidade corporativa são 

introduzidas na esfera empresarial, voltando-se para minimização ou eliminação 

dos passivos ambientais decorrentes de suas atividades, aliando uma atuação 

de respeito e ética ambiental com a preservação da sua imagem, de modo a 

adequar-se as novas demandas da sociedade e do consumidor, permitindo 

sobrevivência e competitividade nos negócios.  

A incorporação de práticas sustentáveis por shopping centers, de acordo 

com a Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce (2014) representa 

a construção de uma “vantagem institucional”, que pode ser percebida sob 

diferentes prismas, de acordo com os stakeholders avaliados. Desse modo, para 

o empreendimento o ganho principal é em imagem e mídia espontânea, para o 

lojista, corresponde à redução de taxas operacionais, para o frequentador, 

significa conforto e redução de riscos para saúde. 

O Shopping, objeto de estudo, destaca-se por incorporar a 

sustentabilidade ambiental em seu modelo de negócio. Inaugurado em 2008, 

localiza-se em Curitiba, no Paraná. Em 2009 iniciou um projeto de 
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gerenciamento de resíduos sólidos. A iniciativa recebeu várias premiações. 

Os nomes do empreendimento e das empresas vinculadas ao projeto 

serão mantidos em sigilo, uma vez que não houve autorização expressa para 

que fossem mencionados. Portanto, para que o leitor consiga identificar as 

análises correspondentes ao objeto de estudo, se utilizará as palavras Shopping 

em referência à empresa e Projeto para o projeto de Resíduos Sólidos, ambos 

grafados em maiúsculo. 

A proposta do artigo é apontar de que forma o retorno de investimentos 

em sustentabilidade é percebidos pelos stakeholders. 

 

 

Metodologia 

 

O artigo é o resultado de um estudo de caso, cujo objeto de análise foi um 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos implantado em um Shopping 

Center de Curitiba, no Paraná. 

Segundo Yin (2001), entende-se por estudo de caso o método que 

“investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (p. 21). A técnica, segundo Yin (2001), deve ser realizada 

por meio da observação direta e de entrevistas.  

Desse modo, para atender os objetivos da pesquisa, optou-se pela 

realização de prévio levantamento bibliográfico, coleta de material informativo e 

publicitário vinculado as ações sustentáveis protagonizadas pelo Shopping. 

Assim como entrevistas exploratórias, com roteiro semi-estruturado e, em alguns 

casos, mediadas por tecnologias skipe e e-mails. De acordo com Ollaik e Ziller 

(2012, p. 232), “a pesquisa qualitativa busca descrever e compreender um 

fenômeno, e não explicá-lo ou fazer previsões”. 

Desta forma, o material coletado foi decomposto e agrupado em 

categorias de análise, verificando a recorrência dos elementos e o 

posicionamento dos entrevistados em relação a cada questão apresentada.  

A aplicação dos questionários para com os lojistas não foi possível de ser 

concretizada em decorrência de negativa da administração do shopping, que 

proíbe a abordagem a este grupo específico de stakeholders. Mediante as 
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circunstâncias, a equipe procurou os lojistas, de forma informal, dispostos a se 

manifestarem. Houve a colaboração de seis lojistas, não resultando em uma 

amostragem significativa. Razão pela qual sobressai, neste estudo, a visão dos 

dirigentes. 

Portanto, a pesquisa de natureza quantitativa, voltada para mensuração 

da frequência dos dados coletados, não pode ser aplicada, resultando em uma 

consulta essencialmente qualitativa, baseada na coleta de informação, opiniões 

e expectativas, por meio de entrevistas individuais, e observação de 

comportamentos. 

 

 

Shopping Center 

 

Compreende-se por shopping center o empreendimento imobiliário 

privado, um lugar organizado, onde são realizadas atividades de compra e venda 

de mercadorias e serviços, englobando espaços para encontro e entretenimento, 

cujo principal objetivo é a circulação de capital (GIL, 2017).  

Inspirados no modelo norte-americano, os Shoppings chegaram ao Brasil 

em 1966, em São Paulo. Em 2017, segundo dados da Abrasce (2017), são 558 

estabelecimentos no país. Na capital paranaense são 14 shoppings. 

Para ser considerado um Shopping Center, segundo critérios 

estabelecidos por Pintaudi e Frúgoli, citado por Vieira (1994), o empreendimento 

deve atender a quatro elementos: iniciativa de empreendimento, geralmente 

privado; espaço para aluguel de lojas; algumas atuando como âncoras (grandes 

lojas que representam fator de atração de consumidores); e área para 

estacionamento.  

O Shopping em questão conta com mais de 350 lojas. Destas, 20 lojas-

âncoras, 80 no formato de quiosques, 38 entre restaurantes e fast-foods; e, as 

demais, lojas-satélites (pequenas lojas voltadas para comercialização de uma 

diversidade de produtos, a exemplo: calçados, roupas, gêneros alimentícios, 

tecnologias etc.). 

Conta também com uma praça de alimentação com 1.200 lugares, além 

de cinema e estacionamento com capacidade de atender 20 mil veículos/dia, 

segundo informações obtidas no site do Shopping. 
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Segundo definição técnica da Abrasce (2017), entende-se por shopping 

center os: 

 

[...] empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL), 
normalmente, superior a 5 mil m2 formados por diversas 
unidades comerciais com administração única e 
centralizada, que pratica aluguel fixo e percentual. 

 

O Shopping estudado possui 155.000 m² de área construída, 58 mil m² de 

área locável, é equipado com 18 escadas rolantes e 13 elevadores. Possui em 

média, 1,5 milhão de frequentadores por mês. 

Para Gil, shopping é “o resultado tecnológico e comercial das reflexões de 

uma sociedade capitalista e a expressão cultural das suas práticas sociais” 

(2017, p. 3), descrevendo-o como um lugar onde a propaganda e as vitrines bem 

decoradas fomentam os desejos e aguçam a necessidade de compra nos 

frequentadores.  

Trata-se de um local onde prevalece à oferta de uma variedade de 

produtos e serviços com objetivo de atender as necessidades do consumidor, 

agregando lojas, restaurantes, bancos e espaços de lazer, como cinema e teatro 

em um mesmo espaço comercial. 

Consoante Costa (2010), o objetivo de um shopping center “é oferecer a 

maior rentabilidade possível aos acionistas, as melhores vendas ao lojista e um 

agradável ambiente de trabalho” (p. 31). O empreendimento precisa assegurar 

retorno financeiro aos proprietários mediante a locação de espaços físicos. Para 

o lojista é fundamental que se assegure baixo custo condominial, além de 

conforto, segurança, um marketing ativo que atraia a clientela e um conjunto de 

lojas que satisfaçam o consumidor.  

Para alcance do propósito, Cruz et al. (2014) pontua que deve haver uma 

parceria entre as partes envolvidas, ou seja, os stakeholders que, segundo 

definição de Freeman, apud Lyra et al., é “qualquer grupo ou indivíduo que pode 

afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos dessa empresa” (LYRA, 2009, 

p. 43). Portanto, o lojista, frente a essa perspectiva, é percebido como um dos 

principais stakeholders. 

Para Costa (2010), o lojista é o primeiro cliente do shopping Center. 

Consoante com Cruz et al. (2014), a relação entre o empreendimento e o lojista 
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dá-se por um contrato, sob qual este se subordina, de modo que as normas 

pactuadas regulam o grau de autonomia de que os locatários dispõem para 

conduzir seu negócio. 

No Shopping estudado, observa-se que o relacionamento com os lojistas 

é pactuado em contrato, não há autonomia de atuação, nem capacidade de 

influenciar nas decisões da administração, conforme afirmativa dos lojistas 

consultados. 

Manter um espaço em um shopping implica, para o locatário, o pagamento 

de um percentual que varia em torno de 5 a 10% do faturamento ou valor pré-

acordado. O custo total envolve, segundo Costa (2010), o somatório do valor que 

corresponde ao aluguel, incluindo a taxa de condomínio e o fundo de promoção 

de marketing.  

A administração do shopping, por outro lado compromete em zelar pelas 

áreas internas e externas comuns, responde juridicamente pelo espaço como 

um todo, e é responsável por atrair público qualificado conforme o tenant mix, ou 

seja, de acordo com a composição das lojas, considerando percentual de 

clientes e o respectivo poder de compra destes (COSTA, 2010). 

 

 

 Sustentabilidade Corporativa 

 

A questão da sustentabilidade ambiental tem origem na década de 50, 

quando começa a se observar que os efeitos dos testes nucleares não se 

restringiam a uma localidade, eram amplos e poderiam pôr em risco a todos no 

planeta.  

É a partir de 1987, segundo Nascimento (2012), com o Relatório 

Brundtland, que o tema começa a ganhar relevância, sobretudo diante da 

compreensão da finitude dos recursos.  As discussões se aprofundam na Eco 

92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.  

Nesse período começa a se formar o conceito de sustentabilidade 

ambiental apartado do desenvolvimento sustentável (MIKHAILOVA, 2004). No 

entanto, as definições ligadas à temática ainda são ambíguas e contraditórias, 

pois as interpretações são amplas e desenvolvidas de modo a atender objetivos 

distintos, que visam interesses de diferentes fins.  
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Para Lemme, a sustentabilidade corporativa é definida como “parte da 

inserção dos aspectos socioambientais no modelo de negócios das empresas 

(...) interligados a estratégia empresarial e a dinâmica operacional” (2011, p. 51). 

Ou seja, a organização precisa incorporar a prática sustentável à sua conduta 

corporativa quando atrelada aos objetivos estratégicos. Exemplo disso, pode-se 

observar no Shopping, objeto de estudo, que conseguiu unir um sustentável 

manejo dos resíduos sólidos com redução de custos administrativos. 

Um dos principais ícones da sustentabilidade corporativa é o Triple 

Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade, que integra aspectos ambientais, 

econômicos e sociais. A atuação harmônica entre os três, alinhadas com os 

objetivos da empresa contribuem para definir ações sustentáveis que integrem 

formação de renda, preocupação ambiental e interferência social se constituindo 

em uma importante ferramenta de gestão. De acordo com Ferrante et al. (2007, 

p. 261)  

A sustentabilidade apoia-se em um tripé marcado pela 
viabilidade econômica (obtenção de renda suficiente 
para que o manejo continue atrativo), equilíbrio 
ecológico (sobrevivência do ecossistema em longo 
prazo) e equidade social (no que se refere aos valores 
sociais e culturais da população envolvida), pontos que 
o projeto analisado neste relatório se presta a atender. 

 

A empresa não pode desconsiderar o lucro como elemento necessário para 

manutenção de suas atividades, tão pouco deve furtar-se de repensar sua 

atuação frente aos passivos gerados no meio ambiente, face a crescente 

demanda da sociedade.  

  Dessa maneira, organizações consolidadas no mercado têm desenvolvido 

projetos que visam minimizar o impacto de suas atividades no meio ambiente 

desenvolvendo uma abordagem inovadora que contempla práticas voltadas à 

sustentabilidade. 

  A publicação da Lei 12.305/2010 recrudesceu as obrigações legais que 

versam sobre meio ambiente, impondo às empresas a necessidade de 

formulação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (art. 20, I). A 

citada Lei impôs ao Estado e aos Municípios a necessidade de formulação de 

políticas e normativas que estabeleçam maior rigor no trato do resíduo. 

Segundo o inciso VII, § 2°, Art. 8º da Lei Estadual nº 12.493/99 e Decreto 

Estadual nº 6.674/02, 
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A quantidade máxima de resíduos a ser disposta para 
coleta, prevista nos incisos I e II, deste artigo, será de 
600 (seiscentos) litros divididos pelo número de coletas 
ofertado pela Prefeitura no setor, por semana. As coletas 
dos resíduos previstos nos incisos I e II serão 
denominadas, respectivamente de coleta convencional 
e de coleta de resíduos recicláveis - lixo que não é lixo. 
 

 Em consonância com a Lei Federal e Estadual, foi editado no município 

de Curitiba o Decreto n° 983, de 26 de outubro de 2004, que estabeleceu a 

obrigatoriedade, para aqueles que geram mais de 600 litros de resíduo por 

semana, a formulação de um Plano de Resíduos Sólidos, segundo art. 8, II. De 

acordo com o Art. 3,  

Os geradores de resíduos sólidos de qualquer natureza 
são responsáveis pelo acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento, 
reciclagem, transformação, reaproveitamento e 
disposição final dos seus resíduos (Decreto 982/2004). 
 

  Segundo a coordenadora do projeto de resíduos sólidos do Shopping, 

adotar uma nova conduta diante do passivo ambiental gerado “é obrigatório, é 

legislação, tem que cumprir”. A imposição afetou não só o empreendimento, mas 

os locatários do espaço em shoppings center, pois, trata-se de “uma 

engrenagem, se o Shopping não cumprir trava para todo mundo” afirma a 

entrevistada. 

A obrigatoriedade impôs às empresas a adoção de uma conduta voltada 

para minimização ou eliminação dos efeitos negativos de suas ações em termos 

de geração de resíduos, forçadas a adaptar-se as novas exigências 

governamentais.  

No caso do Shopping em questão, percebe-se que as iniciativas 

sustentáveis surgiram, principalmente, como adequação à legislação. 

 

 

O consumidor e a agregação de valor 

 

 Segundo autor do projeto, todo empreendimento gera, de alguma forma, 

impactos ambientais. O consumidor, segundo ele, já não é indiferente à questão 

e se mostra cada vez mais atento a atuação ambientalmente responsável e ética.    
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Muitos clientes, sabendo que um shopping trabalha com 
reciclagem de lixo, têm energia limpa, trabalha com 
Estações de Tratamento de Esgoto, reutiliza água, 
certamente passa a adotar esse empreendimento frente a 
outro que não tem essas utilidades.  
 

Por outro lado, segundo Berkowitz et al. (2003), o cliente não quer assumir 

o custo monetário das ações sustentáveis. Fato esse que impõe às empresas a 

necessidade de inovar em suas práticas, atrelando cuidado ambiental e 

mitigação de risco por meio de investimentos em sustentabilidade corporativa 

que se permitam diluir mediante aumento da eficiência, redução de custos 

operacionais ou agregação de valor com intangíveis, como marca e reputação.  

Devem gerar benefícios para a organização e serem economicamente 

viáveis. 

A construção de uma imagem corporativa associada à atuação ética, 

coerente com os valores pactuados, que demonstre comprometimento com a 

sociedade tende a gerar vínculos de reconhecimento e respeito para as 

organizações (KIM; MAUBORGNE, 2005). Conforme Silva, 

 

[...] identidade de uma empresa é o resultado de como o 
público a enxerga por meio das ações de suas diversas 
áreas e porta-vozes. O reflexo dessa identidade se 
transforma na imagem da companhia, sendo que a soma 
de imagens positivas e negativas, ao longo do tempo, 
constitui a sua reputação (2013, p. 24). 

 

Segundo Fombrun, citado por Oliveira (2013), a agregação de valor por 

meio da reputação de uma empresa é quantificável e é percebida por meio da 

queda ou elevação de receitas, pela capacidade de levantamento de capital, na 

contratação de pessoal e no retorno aos acionistas.  

 Para o autor do projeto, comprometer-se com sustentabilidade corporativa 

promove “agregação de valor à imagem e valor econômico para o Shopping”, 

para o autor “não se trata somente de agregar valor à marca ou a imagem do 

empreendimento como um todo, trata-se efetivamente de redução de custos 

operacionais.” O entrevistado salienta, ainda, que as ações têm potencial de 

geração de mídia espontânea, que se convertem em resultado positivos em 

termos de imagem e reputação institucional para o Shopping e trazem benéficos 

para os lojistas. 
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O projeto de gerenciamento de resíduo sólido 

 

O Projeto instituído pelo Shopping trata-se de um sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos desenvolvido em parceria com empresas 

terceirizadas. O objetivo do programa é o recolhimento e processamento de todo 

resíduo sólido produzido no interior do Shopping, e a adequada e apropriada 

destinação desse lixo, de modo a não se fazer uso de aterros sanitários. 

O Shopping desenvolveu o Projeto buscando atender a necessidade de 

adequação a legislação ambiental. Para tal, foi elaborado um Plano de 

Gerenciamento de Resíduo Sólidos aprovado pelo IAP – Instituto Ambiental do 

Paraná. Segundo matéria publicada pela Revista Meio Ambiente, no dia 11 de 

abril de 2009,  

 

Em março de 2009, o shopping adotou um novo projeto 
de reciclagem, que transforma o lixo orgânico em ração 
animal e composto orgânico para adubo, com isso 
recebe o selo Echo Lixo Zero do IAP, não utilizando mais 
os aterros sanitários. 
 

De acordo com Baluta e Moisa (2014), os resíduos gerados no interior do 

Shopping são coletados e passam por um processo de segregação realizada por 

funcionários previamente treinados para a operação. Os recicláveis são 

destinados a uma cooperativa de reciclagem. Os orgânicos, numa primeira fase, 

eram colocados em um tanque, onde eram triturados e remexidos a cada 

intervalo de 5 minutos. 

Antes de ser embarcados em caminhão para transporte eram aquecidos 

por 20 minutos, a 90°C para esterilização, e num período de no máximo 16 horas, 

entregues em uma granja de suínos para que fossem utilizados como alimento 

(BALUTA; MOISA, 2014). 

Em 2011, foi inaugurada uma segunda fase. A partir de então os resíduos 

orgânicos deixam de ser utilizados como alimento e passam a ser destinados 

para compostagem, segundo afirmou a coordenadora do projeto, em entrevista. 

O tanque de homogeneização é vendido e cede lugar a caçambas metálicas 

onde é acondicionado o material orgânico. O material coletado é levado por meio 

de caminhão a cada 2 dias para uma empresa de produção de adubo orgânico 
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(BALUTA; MOISA, 2014). Conforme afirma a coordenadora do projeto, o produto 

final da compostagem não é comercializado, é doado a pequenos agricultores.  

De 2009 a 2013, o Projeto foi responsável, da coleta a correta disposição 

final, de 5.589,0 toneladas de resíduos orgânicos e 3.002,7 toneladas de 

recicláveis (BALUTA; MOISA, 2014). Por meio do programa, o Shopping tem 

conseguido dar adequada destinação a cerca de 90 toneladas/mês de resíduos. 

O controle do Projeto é mensal segundo Baluta e Moisa (2014). Além do 

monitoramento interno do processo, este é acompanhado por consultores 

externos e fiscalizado pelos órgãos ambientais do município. 

Segundo a coordenadora do projeto, quando questionada sobre o porquê 

do investimento, esclarece, “o shopping tem um DNA verde”. Não ocultando que 

a iniciativa foi impulsionada pelo esgotamento do Aterro da Cachimba5 e pelo 

acirramento da legislação ambiental que passou a cobrar com maior rigor a 

apresentação de um plano de gerenciamento sólido.  

 Segundo o gerente de operações na época, em reportagem para a 

Revista Geração Sustentável, em 2010, o investimento inicial do Shopping foi de 

R$ 27 mil. O recurso aplicado trouxe benefícios econômicos imediatos, pois o 

custo com o descarte de cada tonelada reduziu em 57%. O valor gasto, que 

antes correspondia a R$ 130,00 passou para R$ 55,00.  

Para a coordenadora, o retorno financeiro não é a meta do Shopping: 

"rentável no momento são os reciclados. Mas não é o foco (...) ganhar dinheiro 

com o resíduo". Já para a gerente de marketing do Shopping, o retorno é 

esperado, ainda que não resulte em ganhos monetários, mas em ganhos 

intangíveis:  

 

Tem a simpatia, a questão da mídia. Então, sim, sempre 
tem um retorno. Sempre é importante sim. Sempre a 
gente consegue se beneficiar de ações bem-feitas, 
relevantes e pertinentes. 

 

O Shopping se destacou pela adoção do Projeto de gerenciamento de 

resíduos sólidos. Foi premiado pela Assembleia Legislativa do Paraná, em 2009, 

                                                            
5 Aberto em 1989, com uma área de 410.000 m² na região norte da cidade de Curitiba, o Aterro 
da Cachimba recebia resíduos da grande Curitiba e de outros 15 municípios paranaenses, 
correspondendo a um total 2,4 toneladas/dia. Foi projetado para ter vida útil de 10 anos, no 
entanto, o prazo foi ampliado para mais 4 anos, sendo definitivamente fechado em 2010. 
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e pelo Instituto em Defesa da Natureza (IBDN), com o Mérito Ambiental. 

Recebeu o “Premium Shopping Alshop de Gestão Ambiental”, em 2010, 

oferecido pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. E conquistou o 

“Prêmio Abrasce”, em 2010, na categoria “Projeto Desenvolvimento Sustentável 

em Shopping Center”.  

 

Em 2009 conquistou dois grandes importantes prêmios 
ambientais de destaque no cenário nacional, no mesmo 
dia. Foi premiado pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná, pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza 
(IBDN), com o prêmio “Mérito Ambiental”. O outro prêmio 
foi recebido em Brasília e conferido pela Associação 
Brasileira de Lojistas de Shoppings, durante o 6º Anuário 
Brasileiro de Shoppings Centers. (Jornal Eletrônico Bem 
Paraná, em 07.10.2010). 
 
 

Segundo Maria A. de Oliveira, em reportagem do jornal Bem Paraná, o 

Shopping é “o único empreendimento dessa área, em Curitiba, a não utilizar os 

aterros sanitários, a reciclar totalmente o lixo produzido dentro do shopping”. 

Os gestores, quando questionados sobre a relação entre Shopping e 

sustentabilidade, foram coesos ao ressaltar que o compromisso da organização 

é com a sociedade.  

Para o gerente de marketing, a sustentabilidade “é uma missão. Você tem 

a missão de educar, de formar. O Shopping não é só um templo de consumo”. 

Também destaca o empreendimento como um local de encontro, de lazer. 

Segundo o autor do projeto é “preciso conciliar ambos, mantendo a beleza 

arquitetônica com excelentes resultados de sustentabilidade”, aliando 

conscientização e a sensibilização dos consumidores. 

A sustentabilidade corporativa, na visão de Machado et al. (2011), vem 

sendo demanda pela sociedade em geral, que espera uma atitude que vai além 

daquela voltada para o reparo de danos ambientais causados, que invista com 

responsabilidade em boas práticas. 

Para o entrevistado, “assim como cada ser humano deveria agir com 

sustentabilidade, seria um absurdo pensar que as empresas não fizessem”. Na 

visão da gerente de marketing, “quanto mais se investir em sustentabilidade, 

mais as pessoas vão perceber”. 

No entanto, o retorno dos investimentos em sustentabilidade é de difícil 

contabilização, uma vez que o resultado se apresenta como agregação de 
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valores intangíveis, gerando questionamentos sobre a viabilidade econômica 

(OLIVEIRA, 2009). Motivo esse que amplia a necessidade de um adequado 

planejamento conforme pontua o autor do projeto: “se houver um bom 

planejamento das ações com foco em resultado, não só em sustentabilidade, 

agregamos valor à imagem e valor econômico para o Shopping”. 

   

 

O lojista, o shopping e a agregação de valor 

 

As ações de sustentabilidade geram vantagens para os lojistas, direta e 

indiretamente. Conforme aponta o autor do projeto, com o investimento na área 

se “reduzem os custos de operação de um shopping em pelo menos 30%, 

beneficiando diretamente todos os lojistas”. Também há benefícios indiretos para 

o lojista, como a simpatia do consumidor, conformidade com a legislação 

ambiental e redução de risco associado à imagem. Porém, ainda assim, na 

opinião da gerente de marketing, o que mais impacta é a redução de custo, 

percebido quando “o condomínio que ele paga fica mais econômico” – ressalta 

a entrevistada. 

Para Berkowitz et al. (2003), quando uma empresa assume o 

compromisso de implantar ações que envolvem sustentabilidade corporativa, 

precisam de minucioso planejamento.  

Consoante Berkowitz et al. (2003), é fundamental que a empresa consiga 

identificar causas e esforços ambientais que de alguma forma vão ao encontro 

a missão organizacional. Os projetos a serem desenvolvidos na área devem ter 

metas, prioridades definidas, recursos suficientes e um adequado controle por 

meio de indicadores, que permitam avaliação e o alcance dos objetivos. Têm de 

aliar proteção do meio ambiente, interesse empresarial e progresso econômico. 

Na opinião da coordenadora, o principal ganho para o Shopping é por 

meio da redução de riscos associados ao passivo ambiental, como o pagamento 

de multas. Na opinião da entrevistada, “é segurança, uma segurança até jurídica, 

porque as multas na área ambiental vão de R$1.500 a R$ 5 milhões”. 

A coordenadora lembra, ainda, que “se não tiver uma licença ambiental, 

você não consegue fazer nada”. Por isso, se para o Shopping, estar de acordo 

com as normas ambientais é suficiente, para o lojista, é condição necessária 
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para abertura de seu estabelecimento, bem como para a emissão e renovação 

de alvarás. 

Os stakeholders, de acordo com Standler, apud Henriques e Polli (2015), 

exercem influência nas organizações e são elementos determinantes na tomada 

de decisões empresariais ligadas a questões sociais, ambientais, entre outras.  

 Contudo, conforme salienta Pinto (2008), promover a integração de todos, 

principalmente dos lojistas nas ações promovidas pelo shopping é uma tarefa 

desafiadora. Segundo a gerente de marketing, enquanto o consumidor começa 

a perceber e valorizar os projetos desenvolvidos na área, o lojista não possui 

interesse algum, pois, “não tem a menor cultura de sustentabilidade”, entretanto, 

ressalta que “Se a empresa tem um bom caráter diante do lojista ele terá 

também”. 

Nas entrevistas com alguns lojistas, poucos são os que demonstram ter 

algum conhecimento sobre os projetos levados à frente pelo empreendimento. 

Contraditoriamente, a gerente de marketing frisa que “uma das missões é que 

esse investimento traga uma conscientização maior”. Igualmente, a 

coordenadora afirma que a Associação dos Lojistas oferece cursos internos e 

treinamentos, cujo objetivo é promover a conscientização e alinhamento dos 

lojistas com as práticas sustentáveis promovidas pela administração.  

Na opinião dos lojistas, investir em sustentabilidade é relevante, pois 

melhora a imagem institucional do Shopping, qualifica a relação deles com seus 

clientes, identifica o empreendimento como uma corporação-cidadã e serve de 

exemplo para outras empresas. 

Todavia, quando solicitado que os lojistas identificassem os projetos que 

envolvem sustentabilidade, promovidos pelo Shopping, o grupo de stakeholders 

teve dificuldade de apontá-los, sendo o de recolhimento de restos de cigarros 

um dos poucos lembrados (Projeto papa bituca). 

Ressalta-se, que o Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos não é a 

única ação voltada para sustentabilidade corporativa desenvolvida pelo 

Shopping. Segundo a gerente de marketing: 

 

Não é um projeto único. [O projeto de gerenciamento 
sólido] é um guarda-chuva que vai agregando outros 
como o caso das capivaras e daqui a pouco surgem outras 
ações. Isso é continuo. 
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Fazem parte das iniciativas voltadas para a sustentabilidade corporativa, 

as ações de marketing com responsabilidade societal6, conduzidas com apoio 

de instituições externas e parcerias com empresas da iniciativa privada e órgãos 

públicos com o propósito de promover o replantio de árvores, a revitalização de 

áreas degradadas e conscientização ambiental. 

 

 

Conclusão 

 

Embora o número de informantes não tenha sido significativo observou-

se que, na percepção dos lojistas, as ações sustentáveis desenvolvidas no 

interior do Shopping representam investimento em intangíveis, pois houve 

benefícios para a marca e imagem institucional. Ainda assim, não foi suficiente 

para a construção de uma vantagem competitiva, visto que, não se verificou a 

criação de algo único e singular em relação à concorrência e, sim, a adequação 

às normas governamentais. 

Tão pouco a diferenciação se fez constituir por intermédio da relação entre 

o Shopping e o lojista, dado que o relacionamento de ambos se finda naquilo 

que é pactuado contratualmente, ou seja, limita-se a direitos e obrigações. Desse 

modo, se observa que não há compromisso da alta direção em integrar todos os 

envolvidos no processo. 

No que tange as ações promovidas, os lojistas não desempenham papel 

ativo na difusão das campanhas voltadas para sustentabilidade. Verificou-se, 

inclusive, desconhecimento sobre os projetos implantados. Duas causas 

observadas são a falta de interesse do grupo e a transferência da 

responsabilização das ações para o setor de marketing. 

Para os lojistas, as ações sustentáveis pouco interferem na escolha do 

ponto ou como incentivo para permanência do espaço locado. O grupo aponta, 

como critério determinante, o fluxo de pessoas e localização do 

empreendimento. 

Uma das razões para que a sustentabilidade não seja levada em 

                                                            
6 Marketing societal, segundo Silva et al. (2010), envolve ações de Sustentabilidade atrelada ao 
fortalecimento das marcas (SILVA, Tatiane P. et al. Marketing societal: compreendendo sua 
aplicação nas estratégias de sustentabilidade da basf. XIII SEMEAD, set. 2010). 



 
 

17 
 

consideração pelo locatário é o fato do consumidor estar pouco disposto a pagar 

por isso, apesar de demonstrar simpatia em prol da causa. 

Aos olhos dos lojistas, o investimento em sustentabilidade não configura 

“boa ação” protagonizada pelo empreendimento. Entretanto, é certo que o grupo 

é favorecido pelas ações voltadas para o marketing societal, uma vez estas tem 

atraído público qualificado ao shopping e gerado simpatia dos consumidores 

para com as lojas.  

Os benefícios para o grupo também são percebidos com a redução da 

taxa de condomínio, decorrente das inovações que atrela sustentabilidade e 

eficiência no uso dos recursos. 

No entanto, ainda que impactem positivamente para o lojista, não se pode 

afirmar que as vantagens sejam percebidas pelo grupo como fatores de 

agregação de valor, devido à escassez de material, uma vez que a aplicação de 

pesquisa, considerada elemento essencial na análise da questão não pode ser 

realizada, o que fomenta a necessidade de novo estudo aprofundado sobre o 

tema. 
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