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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou as razões pelas quais gestores da empresa Sonae Sierra Brasil 

decidem adotar prerrogativas socioambientais; especificamente, em projetos de edificações 

sustentáveis (Green Building). O estudo almejou contribuir para o entendimento de quando a 

adoção desta modalidade de projetos gera valor na sua cadeia na percepção de diversos 

executivos da empresa, concorrentes e um de seus principais stakeholders: operações do 

varejo (lojistas). Assim, foram realizadas entrevistas que forneceram subsídios para a 

observação das manifestações de valor normalmente percebidas, fatores contrastantes ou 

limitantes destes valores e, por fim, observar se os valores percebidos por gestores da empresa 

são compartilhados por estes gestores externos a ela. Os resultados apontaram, principalmente, 

para valores intangíveis, como criação de identidade empresarial, integração empresarial e 

transferência de conhecimento e sinalização ao mercado, para as quais não foi observada 

qualquer ressalva. Relevou também que manifestações de valor, normalmente tidas como 

relevantes motivadores na adoção destes projetos, como diferenciação, e benefício de imagem 

e marca são frequentemente destacadas, mas acompanhada de questionamentos. Os resultados 

da pesquisa contribuem para o entendimento da forma como as organizações percebem os 

valores de projetos socioambientais. Com isso, auxilia administradores de empresas a tomar 

decisões embasadas em experiências passadas, e gestores públicos na formulação de 

regulamentações que visem à redução do impacto ambiental de edificações. 

 

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Geração de valor. Green Building. Estratégia. Risco. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The increasing public interest about the sustainability debate shows the importance of how 

investments in environmental projects are linked with business strategy and how managers 

perceive their value creation. This research investigated why real estate managers, more 

specifically the company Sonae Sierra Brazil (Shopping Centers industry), decide to adopt 

environmental prerogatives, specifically on Green Buildings. This exploratory research 

contributes to a better understanding of when adoption of this type of project creates value, by 

analyzing perception of company’s executives, competitors, and one of its main stakeholders: 

retail operations (tenants). Thus, interviews were conducted to observe different expressions 

of value normally perceived, or contrasting factors limiting these values, and compare if these 

values perceived by company managers are shared by their counterparts. The results indicated 

primarily intangible values such as corporate identity creation, enterprise integration and 

knowledge transfer and signaling to the market, to which it was not observed any specific 

restriction. The results also showed that certain types of value usually taken as relevant in 

motivating the adoption of these projects, such as differentiation and enhancing the brand 

values are often highlighted, but accompanied by questions and restrictions. It is expected, 

therefore, that the findings will contribute to deepening the understanding of how 

organizations realize demand for projects that are environmentally efficient and increase the 

perception of value that such projects provide, in order to foster informed decisions and 

formulating better public policies. 

 

 

Keywords:  Sustainability. Value generation. Green Building. Strategy. Risk. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos tempos, tanto a sociedade quanto os poderes públicos têm demandado maior 

atenção das empresas nos assuntos da responsabilidade social e da sustentabilidade (PORTER; 

KRAMER, 2011; BANERJEE, 2002). Mais recentemente, a exclusiva análise de custo-

benefício dá lugar à tendência de se incorporar questões socioambientais não mais sob o 

ponto de vista operacional, mas como parte integrante das decisões estratégicas (BERNS et al., 

2009; BONN; FISHER, 2011). 

 

A crescente consciência da sociedade no tocante às questões socioambientais proporcionou às 

empresas preparadas para mudanças uma oportunidade de explorar comercialmente uma 

imagem amigável. Pelo outro lado, aquelas que não se adequarem podem passar à situação de 

desvantagem ou mesmo ficar de fora da indústria, porque sustentabilidade atualmente 

representa uma megatendência semelhante a outras revoluções que alteraram paradigmas no 

passado, como, por exemplo, o impacto da gestão da qualidade em gestão de operações 

(LUBIN; ESTY, 2010). 

 

Banerjee (2002) pontua que uma das tarefas das corporações é levar em conta os interesses 

dos stakeholders. A gestão de stakeholders, através do esforço da empresa em satisfazê-los, 

produz uma vantagem competitiva sustentável (PHILLIPS et al., 2003; BOSSE et al, 2009; 

HARRISON et al., 2010). No relacionamento entre empresas com seus stakeholders, a 

questão da sustentabilidade em si é um ponto central e frequentemente revisitada na academia, 

como no estudo de Berns et al. (2009), no qual se realizou uma ampla pesquisa mundial com 

formadores de opinião, executivos e gerentes sobre as intersecções entre a sustentabilidade e 

gestão empresarial.  

 

Uma importante categoria de stakeholders são os funcionários das empresas (LUQUE et al., 

2008; GODFREY, 2005; HARRISON; FREEMAN, 1999; HILLMAN; KEIM, 2001; 

SISODIA et al., 2007; WALSH, 2005). Sua produtividade é afetada pelas condições físicas do 

local de trabalho, como temperatura e qualidade do ar, conceito luminotécnico, entre outros. 
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Na comparação entre Green Buildings
1
 e edificações tradicionais, o primeiro apresenta 

aspectos positivos no comportamento dos funcionários em função de suas características 

físicas, o que denota fatores intangíveis relacionados à sustentabilidade (PERSRAM et al. 

2007). 

 

Além dos fatores intangíveis, estudar o impacto de edificações é relevante na medida em que 

os mesmos são responsáveis por 38% das emissões de CO2, 41% da energia consumida, 13,6% 

do consumo de água e 5,5% do PIB (Produto Interno Bruto) por ano nos Estados Unidos
2
. No 

Brasil, o setor de edificações representa 44% do consumo energético. Deste percentual, 22,1% 

são advindos de empreendimentos residenciais, 15% de comerciais e 7,6% de prédios 

públicos
3
. Segundo o World GCB, responsável geral pela certificação LEED

4
 mundial, a 

construção de edifícios verdes pode trazer uma redução entre 40% e 70% no consumo de água 

e resíduos e de cerca de 30% no consumo de energia. Isso possibilita uma compensação 

média de 35% das emissões de carbono
5
. 

 

A exemplo do LEED, selos verdes, certificações de processos e produtos e garantias de 

origens, dentre outros, passaram a fazer parte de estratégias de empresas que buscam a 

diferenciação. Apenas em 2009, conforme a Revista PINI (ROCHA, 2010), 162 

empreendimentos no Brasil encontravam-se em fase de certificação LEED, superando em 

58,8% o número de certificações do ano anterior (o primeiro edifício certificado pela ONG 

ocorreu em 2007), o que parece indicar uma crescente preocupação com selos ambientais 

(Eco-Labelling), fazendo com que o Brasil seja o quarto país em edifícios certificados
6
. Até 

2014, nove Shopping Centers também deverão ser credenciados pelo Green Building Council, 

                                                 
1
 Green building é a prática de criar estruturas e usar processos que são ambientalmente responsáveis e com 

eficiência de recursos durante o ciclo de vida de uma edificação, segundo definição dada pela Agência 

Governamental Americana de Proteção Ambiental. Disponível em: 

<http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm>. Acesso em 07 de maio de 2013. 
2

 Segundo a USGBC (U.S. Green Building Council), criadora da certificação LEED. Disponível em: 

<http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs18693.pdf>. Acesso em 04 de maio de 2013. 
3

 Sítio Valor Econômico. Disponível em <http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-

poupam-agua-e-energia>. Acesso em 04 de maio de 2013. 
4
 Programa voluntário para green buildings reconhecido internacionalmente com foco principal em redução de 

custos operacionais, resíduos, economia de energia e água, saúde ocupacional e redução de emissão de gases 

de efeito estufa, segundo o sítio da ONG USGBC. Disponível em: <http://www.usgbc.org/leed>. Acesso em 07 

de maio de 2013. 
5

 Sítio Valor Econômico. Disponível em: < http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-

poupam-agua-e-energia>. Acesso em 04 de maio de 2013. 
6
 Sítio Valor Econômico. Disponível em: < http://www.valor.com.br/impresso/ambiente/brasil-ocupa-quarto-

lugar-no-ranking-de-edificios-certificados>. Acesso em 04 de maio de 2013. 

http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm
http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs18693.pdf
http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-poupam-agua-e-energia
http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-poupam-agua-e-energia
http://www.usgbc.org/leed
http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-poupam-agua-e-energia
http://www.valor.com.br/impresso/empresas/predios-corretos-poupam-agua-e-energia
http://www.valor.com.br/impresso/ambiente/brasil-ocupa-quarto-lugar-no-ranking-de-edificios-certificados
http://www.valor.com.br/impresso/ambiente/brasil-ocupa-quarto-lugar-no-ranking-de-edificios-certificados
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responsável no Brasil pelas certificações LEED, distribuídos por todo o país (São Paulo, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Maranhão e Espírito Santo).  

 

Por sua vez, a literatura especializada mostra evidências de benefícios financeiros, além dos já 

citados ambientais e sociais, diretos do uso da certificação (BENSEL et al., 2008). No caso 

específico de empreendimentos comerciais, este prêmio é advindo de três formas diferentes: 

maior valor de aluguel, menor custo operacional e menores prêmios de seguro pagos para 

empreendimentos certificados (FUERST; MCALLISTER, 2011).  Esta conclusão, entretanto, 

é disputada. Sayce et al. (2010) buscaram verificar através de revisão bibliográfica existente a 

real interdependência entre performance financeira e suas credenciais sustentáveis. Sua 

conclusão foi a de que não há evidência suficiente para correlacionar diretamente edifícios 

sustentáveis com alugueis mais altos e atribui-se como dificuldade central a definição do que, 

de fato, é um edifício sustentável. Em suma, mesmo no campo teórico, disputam-se os reais 

benefícios dos green buildings. 

 

O que se pode inferir é que a percepção do valor gerado por projetos socioambientais não é 

óbvia. Em outras palavras, o processo decisório para a adoção de práticas socioambientais vai 

além das técnicas clássicas de decisão de investimento, porque os valores intangíveis desta 

modalidade de investimento não são factíveis de contabilização e cálculo de valor presente. 

Assim, é oportuno perguntar em quais circunstâncias os projetos socioambientais são viáveis. 

Um marco desta abordagem partiu da análise de Reinhardt (1999), que relacionou 

microeconomia e políticas ambientais empresariais. Sua proposta indica que não há uma 

solução única para todos os casos e levanta o frequente equívoco de se buscar uma relação 

direta entre comportamento ambiental e resultados financeiros de uma forma genérica. Como 

ambos os fatores dependem das características da estrutura da indústria, bem como das 

características econômicas básicas das empresas, não é possível estabelecer uma relação 

pétrea que sirva genericamente para todas as situações em que projetos socioambientais são 

utilizados. 

 

No âmbito nacional, observa-se a escassez de literatura que aborde as implicações da adoção 

de projetos socioambientais, particularmente de certificações green building. Desta forma, o 

presente trabalho buscou contribuir para a compreensão da estratégia adotada por empresas de 

real estate que investem em projetos socioambientais no Brasil.  
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A empresa considerada para a realização deste estudo foi a Sonae Sierra Brasil, uma das 

principais empresas investidoras e administradoras de Shopping Centers no Brasil. Esta 

empresa de capital aberto e controlada por sócios particulares americanos (DDR) e 

portugueses (Sonae Sierra) se destaca de seus concorrentes pela preocupação na consideração 

dos assuntos relativos à sustentabilidade na formulação de sua estratégia, que justificou sua 

escolha para este estudo de caso. Algumas de suas principais ações envolvem aspectos 

institucionais, como as certificações ISO 14.001 e OHSAS 18.001, divulgação dos resultados 

socioambientais no padrão GRI (Global Reporting Initiative), estipulação de metas para 

redução de consumo de energia, água e resíduos sólidos até 2020, premiação para projetos 

inovadores e associação das metas socioambientais no sistema de remuneração variável dos 

executivos. No Brasil, trata-se da principal referência na gestão de projetos socioambientais, 

tanto nas suas políticas voltadas para esta finalidade, como no acompanhamento dos 

resultados de seus projetos. 

 

Assim, partindo-se de um estudo de caso, a pergunta de pesquisa a ser respondida é:  

 

Como os gestores da empresa Sonae Sierra Brasil percebem o valor gerado por 

investimentos socioambientais? 

 

Perry (1998) alerta para a importância e relevância do tema pesquisado, devendo não somente 

haver demanda na literatura, como esta deve ser importante. Essa importância deve refletir 

preocupações teóricas e práticas, devem estar claras já no problema de pesquisa. Nesse 

sentido, esta pesquisa é relevante porque os resultados fornecem subsídios aos 

administradores para decidirem estrategicamente sobre investimentos socioambientais em 

projetos de construção civil. 

 

 

1.1. Estrutura do estudo 

 

 

A Seção 2 apresenta a revisão da literatura concernente à formulação da estratégia de 

sustentabilidade. Analisa-se a formação de vantagens competitivas através de decisões 

estratégias das empresas, uma vez que a adoção de projetos socioambientais é tipicamente 
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uma decisão dos gestores de mais alto escalão. Após, foram abordadas questões mais 

específicas da estratégia de sustentabilidade, em particular as técnicas de geração de valor às 

empresas através de ativos intangíveis. Finalmente, foi realizada revisão da literatura sobre 

green buildings: justificativas para sua adoção e aspectos técnicos que elucidam os benefícios 

que esta modalidade de empreendimento traz para a sociedade, seus usuário e investidores. 

 

A Seção 3 descreve a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. O método de 

estudo de caso foi utilizado para a análise de uma empresa da indústria de Shopping Center 

que adota projetos socioambientais que sobrepujam as obrigações legais. Foram analisados os 

argumentos racionais e subjetivos que os executivos dessa empresa apresentam para justificar 

suas decisões, bem como a forma pela qual ocorre o acompanhamento dos resultados obtidos 

e, eventualmente, as tendências para aprimoramento de ações no futuro, além das críticas que 

cada um tem com relação à forma como estes projetos são adotados. 

  

A Seção 4 desenvolve a análise e interpretação dos dados coletados, conforme a metodologia 

descrita na Seção 3. O resultado das entrevistas realizadas sustentou a observação dos valores 

que os gestores da empresa analisada indicaram na adoção de projetos socioambientais. Nesta 

parte do trabalho, as citações são organizadas por valores percebidos e confrontados com 

observações feitas por concorrentes e stakeholders relevantes de modo a se formar a lógica 

pela qual tais projetos são adotados. Cada uma das manifestações de valor resultantes foi 

analisada sob o ponto de vista da teoria existente, de modo a contestar ou reafirmar as linhas 

teóricas e promover ações práticas que os tomadores de decisão atuais lidam sob o tema da 

sustentabilidade. 

 

Por fim, a Seção 5 trata da conclusão, oriunda da análise de dados da seção anterior. O 

objetivo central foi entender como os aspectos considerados pelos gestores nesta modalidade 

de investimento traduzem-se em valores que podem ser apropriados pelos acionistas e demais 

stakeholders.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

Inicialmente, como o foco deste estudo é verificar a lógica que sustenta a adoção de projetos 

socioambientais, a revisão bibliográfica analisa as principais abordagens tradicionais que 

pautam o tema de estratégia em empresas. 

  

O estudo parte da premissa de que os gestores buscam, ao optar por projetos socioambientais, 

uma vantagem competitiva que, segundo Porter (1980), pode ser a diferenciação ou liderança 

em custos. Partindo desta primeira suposição, são observadas outras abordagens clássicas de 

estratégia, de modo a esclarecer os fatores que motivam a adoção destes projetos pelas 

empresas. De fato, a busca por vantagens competitivas reflete a constante necessidade dos 

negócios criarem valor. Nesse sentido, ao investigar as diferentes formas de geração de valor 

que projetos socioambientais trazem, esta primeira etapa da revisão bibliográfica busca 

esclarecer as principais teorias sobre como ocorre esta geração de valor. 

 

Ainda sob este subgrupo de obras observadas, serão levantadas as abordagens que se 

dedicaram à análise de impactos de empresas em seus stakeholders. O motivo é que se buscou 

avaliar neste estudo como e por quem ocorre a apropriação do valor gerado pelos projetos 

socioambientais. 

 

Logo após, numa segunda etapa, foram revistas às abordagens da estratégia de forma mais 

específica às práticas de sustentabilidade. Um marco nesta abordagem é a observação de 

Reinhardt (1999), em que se sugere uma alteração do foco da discussão sobre a viabilidade de 

projetos socioambientais: não mais seria relevante a pergunta se estes projetos são viáveis, 

mas sim em quais circunstâncias eles o seriam.  

 

A partir deste questionamento, todas as demais abordagens sobre os fatores de motivação para 

a acolhida dos projetos sustentáveis puderam ser feitas, de modo a sustentar a nova 

abordagem de Reinhardt. Desta forma, ainda neste segundo grupo da revisão bibliográfica, foi 

avaliado como ocorrem as diferentes formas de vantagem competitiva criadas em função da 

adoção de ações sustentáveis como Eco-efficiency, Eco-Labelling e Eco-Branding, conforme 

apontado por Amacher et al. (2004). Foram, ainda, objeto de investigação possíveis lacunas 
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existentes na teoria no tocante à abrangência destas estratégias e como ocorre a percepção de 

geração de valor a partir delas. 

 

Finalmente, o último grupo de obras revistas focou na observação específica das abordagens 

voltadas a sustentabilidade, como projetos Green Building, certificações e selos verdes e 

métricas de avaliação. A pesquisa focará nos aspectos mais específicos da gestão de projetos 

socioambientais, qual a estratégia da lógica em sua adoção, as limitações deste modelo de 

certificação e as abordagens alternativas existentes. 

  

Abaixo, segue um esquema simplificado da divisão das três grandes categorias de bibliografia 

pesquisada para o desenvolvimento do trabalho: 

 

 
Figura 1 - Mapa de categorização do levantamento bibliográfico e relação entre os temas 

Fonte: autor. 

 

 

2.1. Abordagens clássicas da estratégia, geração de valor e impacto em 

Stakeholders 

 

 

A abordagem da definição de valor utilizada neste estudo está relacionada principalmente ao 

valor reputacional, uma vez que projetos socioambientais estão diretamente relacionados a 

fatores intangíveis que direta ou indiretamente afetam a forma como a empresa se relaciona 

com seu meio. Fombrun (2000) define reputação empresarial como sendo uma representação 

cognitiva das ações e entrega de resultados das empresas a seus stakeholders. Segundo o autor, 

quando a empresa não entrega estes resultados esperados o dano à reputação se manifesta 
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através de quedas em receitas, redução de capacidade de levantamento de capital e dificuldade 

na contratação e retenção de funcionários, resultando em menores retornos econômicos e 

valor ao acionista. Ainda, propõe que este valor reputacional que denomina de capital 

reputacional é quantificável como sendo a diferença entre o total dos ativos intangíveis e o 

valor do estoque de patentes e know-how. Sabater e Sierra (2002) observam a dimensão social 

da reputação e propõem uma metodologia multifacetada de medir a reputação baseada na 

relação social entre diversos agentes. A relevância da reputação para as empresas e 

preocupação com o tema pode ser observado na compilação realizada por Fombrun (2007), 

em que levanta 183 listas publicadas que classificam empresas baseadas em diferentes formas 

de reputação percebidas. Na maioria dos casos, o autor observou que foram consideradas 

medidas de reputação em geral e de local de trabalho (melhores empresas para se trabalhar).  

 

Mais especificamente no caso da Sonae Sierra Brasil, a geração de valor pode ser observada a 

partir da interação entre concorrentes, poder público, análises tradicionais por métricas 

financeiras estabelecidas (VPL, por exemplo), demanda dos consumidores e acionistas. Desta 

forma, não há uma única dimensão de como valores são gerados e apropriados, mas um 

conjunto de interações de diversos stakeholders associados aos empreendimentos.  

 

Com relação à formulação clássica de estratégia, dentre os principais conceitos teóricos 

podemos citar a cadeia de valor e estratégias genéricas de Porter (1980), Resource-Based 

View de Barney (1991), vantagem competitiva sustentável proposta por Olivier (1997) e o 

Modelo do Cone de Areia de Ferdows e De Meyer (1990), por exemplo. Ao observar os 

principais motivos por trás do embasamento destas abordagens sobre estratégia, o intuito é 

verificar os fatores críticos que cada uma apresenta para a vantagem competitiva das 

organizações e traçar um paralelo entre eles e a racional das empresas na adoção de projetos 

socioambientais. 

 

Quando observamos o conceito de Porter, notamos que é possível inferir que tanto a sua 

proposta de estratégia por diferenciação em um primeiro momento, como a de liderança em 

custos, em longo prazo, são abordagens plausíveis que suportam a tomada de decisão dos 

gestores de real estate na adoção de projetos socioambientais. Sob a luz da estratégia por 

diferenciação, podemos atribuir o surgimento das diversas estratégias socioambientais que 

veremos no próximo item. Quanto à liderança em custos, podemos relacioná-la com um 

objetivo a ser perseguido pelos tomadores de decisão através de projetos socioambientais que 
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visam a estar neste posicionamento no futuro, quando recursos tendem a ser considerados 

mais onerosos para o negócio. Ou seja, esta segunda abordagem trata da mitigação de riscos 

no futuro, principalmente quando adicionamos o fator da pro atividade das empresas para se 

precaver contra o possível endurecimento da legislação no futuro.  

 

Da análise da concepção da abordagem RBV de Barney sobre vantagem competitiva, conclui-

se que esta deriva dos recursos e competências que as empresas controlam e que são valiosos, 

raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis. Além disso, podem ser vistos como 

ativos tangíveis e intangíveis, incluindo habilidades gerenciais, processos organizacionais e 

rotinas e as informações e conhecimento que ela controla. Desta forma, é possível associar a 

adoção de projetos socioambientais à busca pelas empresas de tais recursos e suas habilidades 

em operar de forma mais verde como capabilidades controladas pelas empresas. Com isto, os 

gestores buscariam uma vantagem competitiva através de seus recursos e capabilidades. 

 

Em concordância, mas também em continuidade no desenvolvimento desta formulação, 

Olivier resume o conceito de RBV ao indicar que vantagem competitiva sustentável é o 

resultado de escolhas gerenciais racionais, acúmulo e alocação de recursos seletivos, fatores 

estratégicos das diferentes indústrias e imperfeições de fatores de mercado. Em contrapartida, 

contrasta a abordagem da teoria institucional, levantando cinco divergências entre as duas 

linhas: 

 

(i) Empresas podem apresentar tendências de ancoragem em seu processo decisório 

que a impeçam de tomar a decisão ótima, sugerida no RBV; 

(ii) Sunk costs podem ser cognitivos, distorcendo a percepção dos tomadores de 

decisão; 

(iii) O sucesso da alocação de recursos pode estar bastante relacionado com aspectos 

culturais; 

(iv) Empresas podem, na realidade, não buscar, ao invés de não conseguir imitar os 

recursos e capabilidade das empresas, principalmente quando socialmente 

indesejáveis, e; 

(v) Influências sociais reduzem o potencial de heterogeneidade entre as empresas. 

 

Independentemente da abordagem mais indicada, a geração de valor que a vantagem 

competitiva proporciona é o objetivo final das empresas na sua gestão estratégica. Wernerfelt 
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(1984), por exemplo, correlaciona os recursos da empresa com lucratividade e barreiras a 

entradas de novos concorrentes com margens mais altas. 

 

A pesquisa conduzida por Berns et al. (2009) explora estes aspectos sob as percepções de 

executivos e formadores de opinião mundialmente. Constataram que o retorno de valor ao 

acionista por projetos sustentáveis tem o potencial de permear a empresa de diversas formas: 

precificação, redução de custos, recrutamento e engajamento de funcionários, participação de 

mercado, barreira a novos entrantes, redução de riscos de mercado e operacionais e redução 

de custo de capital. 

 

Também relacionado à geração de valor, ainda é necessário avaliar como diferentes 

stakeholders são beneficiados ou impactados por projetos socioambientais. Como exemplo, 

pode-se citar a sugestão inicial de Hillman e Keim (2001) de que o valor ao acionista pode ser 

aumentado através de um melhor gerenciamento de seus stakeholders primários, como 

funcionários, clientes e fornecedores. Contrariamente, os autores constatam que participação 

em assuntos sociais está negativamente relacionada a valor ao acionista. 

 

Também fundamental neste contexto é a forma como a sociedade demanda alterações nas 

suas políticas públicas, sob a luz do desenvolvimento sustentável. Há a necessidade de se 

revisar a forma como empresas percebem valor quando da sua tomada de decisão. Isto 

aumenta o espectro e contexto no qual as questões de desempenho empresarial são 

consideradas (BANERJEE, 2002). 

 

Em convergência com os resultados apurados por Hillman e Keim (2001) e Aupperle et al. 

(1985) na tentativa de correlacionar empresas com ações de responsabilidade social com 

lucratividade, não encontraram um resultado que pudesse validar esta hipótese. Em um 

segundo momento, Clarkson (1995) observa o comportamento empresarial quanto à análise e 

avaliação da performance social corporativa. Uma de suas conclusões é a tendência das 

empresas com programas sociais em lidarem apenas com alguns grupos de stakeholders ao 

invés de lidar com a sociedade como um todo, o que seria inviável. 

 

A geração de valor de projetos socioambientais tende a necessitar de uma avaliação que 

considere os maiores beneficiados e aqueles afetados negativamente. Em concordância com 

esta abordagem, Atkinson, Waterhouse e Wells (1997) propõem um modelo de análise para 
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auxiliar o entendimento e avaliação de contribuição e expectativas de cada stakeholder, em 

particular clientes, fornecedores, funcionários e sociedade.  

 

Já para Harrison et al. (2010), empresas que gerenciam stakeholders desenvolvem 

relacionamento de confiança, baseado em princípios de distribuição, procedimentos e justiça 

interacional. Nestas condições, stakeholders tendem a compartilhar informações que podem, 

de maneira ultimada, resultar em aumento de demanda de negócios para a própria empresa. 

Segundo os autores, o resultado final é uma vantagem competitiva sustentável. 

 

Abaixo, ilustração indicativa das condições levantadas por Harrison et al. (2010) sobre o 

gerenciamento de stakeholders e geração de valor: 

 

 
Figura 2 – Gerenciamento de Stakehoders e Geração de Valor 

Fonte: HARRISON et al 2010 p. 62. 

 

Lubin e Esty (2010) entendem a questão da sustentabilidade não somente como uma variável 

que influencia a tomada de decisões pela gestão, mas como uma fonte de alteração estrutural 

nas diversas indústrias. Ao quebrar paradigmas, as questões socioambientais, segundo os 

autores, alteram a forma como as empresas competem. Para ilustrar esta abordagem, 

contrastam com movimentos como a inclusão do processo de controle de qualidade e a 

inclusão tecnologia da informação no cotidiano das empresas e seu impacto sobre sua gestão. 

 

 

2.2. Estratégia de Investimentos Socioambientais 
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Musters et al. (1998) definem sistemas socioambientais como sendo elementos que traduzem 

a estratégia ideal do desenvolvimento sustentável e são utilizadas nas situações cotidianas de 

tomadas de decisão. Para seu entendimento e definição, o autor sugere quatro etapas: (i) 

identificação do sistema socioambiental; (ii) avaliação das pessoas envolvidas, onde 

idealmente devem participar do seu processo decisório; (iii) delimitação do contexto no qual 

encontra-se o sistema e (iv) descrição do sistema, incluindo seus subsistemas, que abrange 

valores e limitações. 

 

Nesta abordagem, Orsato (2006) apresenta a base fundamentada para a alteração do foco da 

discussão (Investimentos em projetos socioambientais são viáveis?), para o questionamento 

sobre quando ou em que circunstâncias tais projetos podem ser considerados não somente 

viáveis, como até mesmo rentáveis. Para tanto, o autor apresenta uma metodologia de análise 

dos elementos envolvidos no gerenciamento ambiental competitivo. Isto possibilitou uma 

análise de como condições específicas da estratégia ambiental pode resultar em vantagem 

competitiva da empresa, em particular as estratégias baseadas em Eco-Efficiency, liderança na 

superação das obrigações legais, Eco-Branding e liderança em custo ambiental.  

 

Reforçando a colocação de Orsato, os autores Robinson e Clegg (1998) colocam que a 

implementação da estratégia de liderança de ir além das obrigações legais é também uma 

tarefa de balancear risco contra vantagem competitiva. Basicamente, argumentam tais autores 

que esta liderança leva à vantagem competitiva da empresa de duas formas: primeiro, pela 

demanda crescente por produtos e serviços diferenciados por serem ambientalmente 

responsáveis e, segundo, por gerar redução de custos ao evitar desperdícios em seus processos. 

Com base nesta constatação, os autores propõem uma metodologia de gerenciamento 

ambiental, através da fixação de padrões que deem subsídios a uma auditoria que visa a 

detectar oportunidades de geração de novas oportunidades de vantagem competitiva. 

 

Na mesma linha de raciocínio, Bonn e Fisher (2011) ponderam que a decisão por atuar na 

sustentabilidade na essência segue a mesma racional da tomada de decisão tradicional, porque 

reflete mais um nível de incerteza na qual os tomadores de decisão encaram recorrentemente. 

Neste cenário, os gestores são guiados por valores, prioridades e preferências, que levam à 

construção da estratégia no processo decisório. Ressaltam, assim, que a consideração da 

sustentabilidade como estratégia central na tomada de decisão deve ser genuína, refletindo 
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valores reais na organização, resultando em abordagens como a Sustentabilidade Corporativa 

e Responsabilidade Social Corporativa (SALZMANN et al., 2005). 

 

É possível distinguir também níveis distintos em que as empresas podem ser classificadas, de 

acordo com suas políticas ambientais. Gupta (1995) observara que três grupos predominam: 

 

(i) Aqueles orientados à crise, ou seja, o gerenciamento desta categoria está muito mais 

relacionado a resolver problemas ambientais latentes, não apresentando uma política 

consolidada de gestão ambiental, nem mesmo para o atendimento da legislação 

pertinente; 

(ii) Aqueles orientados a custo, ou seja, encaram os gastos com projetos verdes mais 

como despesas que como investimento, ainda que possuam políticas para atenderem 

às legislações vigentes, e; 

(iii) O grupo de empresas que vão além das obrigações legais. 

 

Nesta mesma pesquisa, Gupta encontrou evidências de que as empresas que apresentam uma 

tendência a adotarem projetos além do que determina a legislação, normalmente, apresentam 

um direto comprometimento do presidente ou CEO da empresa e seus responsáveis. Ainda, 

acredita que os impactos resultantes de ações ambientais retornam tanto no longo como no 

curto prazo, incluindo a visão de que custos ambientais são minimizados e que até mesmo 

algum lucro é alcançado. 

 

Além disso, a decisão de investimentos em projetos socioambientais também está relacionada 

à posição relativa da empresa, quando comparada ao restante da sua indústria. Em particular, 

a estrutura de custos representa a característica de incentivo em investir ou não em projetos 

verdes, dada a mesma condição de seus competidores. Isto é ilustrado por Amacher, Koskela 

e Ollikainen (2004) no uso da teoria dos jogos para analisar a tendência de empresas em 

investir em tecnologia verde, em particular com o intuito de se beneficiar de Eco-Labelling. 

Para tanto, os autores compararam a tendência de empresas em investir em projetos verdes 

sob a luz de suas diferentes estruturas de custos e seu posicionamento em termos de qualidade 

competitiva. Nesta questão, o conceito de environmental quality competition foi estudado 

baseado analogamente na teoria dos modelos de qualidade de produto. 
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Uma manifestação do impacto que ações socioambientais podem causar nos benefícios aos 

stakeholders das empresas é o efeito negativo originado a partir da não utilização destes 

projetos. Gouldson e Sullivan (2007), ao pesquisar sobre a qualidade da comunicação de 

assuntos ambientais de empresas poluidoras à sociedade, notaram uma correlação negativa 

entre níveis de emissões de poluentes e nível de emprego nas localidades onde as plantas 

estavam localizadas.  

 

Conforme observado, parte da estratégia na adoção de projetos socioambientais está no 

manejo da percepção de valor com os stakeholders envolvidos pelos empreendimentos. Neste 

aspecto, alguns autores tratam da relatividade com que empresas se comunicam e como a 

mensagem é interpretada pelos clientes. Gouldson e Sullivan (2007), por exemplo, 

perceberam que protocolos de comunicação observados na Europa não se repetiram nos seus 

pares nos Estados Unidos, o que indica que diferentes localidades tratam a questão da 

transparência e comunicação com seus stakeholders de forma diferente. Isto pode tanto 

decorrer de exigências reguladoras diferentes entre estes países, mas também de níveis de 

exigências diferentes entre estas sociedades. Reforçando este argumento, Koos (2011) 

observa que o envolvimento do Estado em rotulagens ambientais não apresenta nenhum 

resultado significativo.  

 

De igual importância é a percepção do cliente com relação à mensagem transmitida por uma 

empresa engajada com projetos socioambientais como uma forma de estratégia, como é o 

caso do Eco-Labeling. Beretti, Grolleau e Mzoughi (2009) levantam uma série de heurísticas 

que influenciam na percepção do cliente com relação à mensagem que as empresas tentam 

passar através desta modalidade de projetos. 

 

 

2.3. Métricas de sustentabilidade, Reputação Corporativa e Green 

Building 

 

 

Neste último conjunto de obras avaliadas, a literatura foi revisada focando em um melhor 

entendimento das práticas específicas de sustentabilidade. Em particular, foram observadas 

questões relacionadas a indicadores e métricas de sustentabilidade para subsidiar a avaliação 
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do desempenho dos programas e projetos adotados e a forma como os gestores tratam esses 

indicadores de desempenho. 

 

Hezri e Dovers (2006) levantam duas perguntas fundamentais: qual a utilidade potencial 

destes indicadores para a formação de políticas sustentáveis e em que sentidos estes 

indicadores podem influenciar na governança pública. Ainda que não voltada ao cenário 

corporativo, o estudo é relevante na medida em que analisa a utilização de indicadores de 

sustentabilidade para que decisões sejam tomadas. 

  

Um dos aspectos fundamentais ligado à adoção de projetos socioambientais é o ativo 

reputacional proporcionado por esta modalidade de projeto. Fombrun e Van Riel (1997) 

definem reputação como uma representação agregada das ações passadas de uma empresa e 

os resultados que descrevem as habilidades da empresa em entregar valor a múltiplos 

stakeholders. Os mesmos indicam que a reputação resulta em ativos estratégicos que 

produzem benefícios tangíveis, como preços premium de produtos, menor custo de capital e 

de força de trabalho, maior engajamento de funcionários, melhores subsídios para a tomada de 

decisão e uma reserva de goodwill em situações de crise. 

 

No entanto, para a materialização da abordagem reputacional, formas de avaliação da 

reputação em empresas são fundamentais. Williams, Schnake e Fredenberger (2005) traçam 

uma relação entre a estratégia de 178 empresas dentre as Fortune 500 e seu nível de reputação 

obtidos a partir da pesquisa 2001 Fortune Corporate Reputations Survey. Os autores associam 

uma redução no nível reputacional a um custo adicional em função de perda de vendas, 

redução de fidelidade de clientes e redução na motivação de funcionários. 

 

Não menos importante que as características intrínsecas da sustentabilidade são a forma como 

as empresas tratam e avaliam seu ativo reputacional. Clara comunicação com seus 

stakeholders é fundamental para que haja benefícios à empresa quanto a uma melhor 

percepção tanto de reputação quanto de sua marca institucional, como aponta o estudo de 

Forman e Argenti (2005). Dentre os fatores cruciais apontados pelos autores estão: 

alinhamento da estrutura à estratégia, participação do CEO como principal fonte de 

informação ao mercado, foco na marca e reputação, importância de comunicação interna, 

inovação no uso de tecnologia e aproveitamento da função como arte e ciência. Inovação, 



29 

 

inclusive, está diretamente associado à sustentabilidade, quando avaliadas condições do local 

de trabalho (JOROFF; BELL, 2001). 

  

Winn, MacDonald e Zietsma (2008) vão além do nível individual das empresas no tocante à 

gestão reputacional e analisam como empresas de indústrias diferentes, sob constantes ataques 

de ambientalistas e stakeholders, escolhem suas estratégias para lidar em momentos de crise. 

Há uma alternância entre estratégias coletivas, quando a imagem da indústria como um todo 

está em questionamento, e estratégias competitivas, quando aspectos reputacionais individuais 

das empresas estão em pauta. Foi constatado no estudo que a dinâmica do gerenciamento 

reputacional coletivo envolve a interação entre empresas concorrentes em favor de uma 

melhora na imagem da indústria como um todo. Mas a principal constatação do estudo foi a 

da inexistência de uma forma puramente coletiva ou competitiva. Ou seja, no tocante à gestão 

da reputação, uma parcela das ações gerenciais deve estar voltada à empresa individualmente, 

enquanto outra parte deve ser trabalhada em conjunto com outros concorrentes, de modo a 

aumentar a reputação da indústria como um todo. 

 

Leaman e Bordass (2007) ao realizar um estudo em 177 empreendimentos constatou que há 

evidências de que usuários são mais tolerantes a empreendimentos verdes que outros 

convencionais. Entretanto, estas evidências se confirmaram muito mais em aspectos genéricos 

ou grandes grupos, como, por exemplo, uma opinião geral do usuário sobre conforto ou 

design. Quando em uma análise aos detalhes que levariam a estes grandes grupos, estas 

constatações não se revelaram de forma clara. Em outras palavras, aspectos intangíveis 

experimentados pelos usuários de empreendimentos verdes tendem a ser mais relevantes que 

os aspectos técnicos e práticos desta percepção. 

  

Persram et al. (2007) percebem a adoção de locação em empreendimentos verdes como um 

investimento estratégico. Ressaltando a grande relevância que os custos de salários 

apresentam em operações que normalmente utilizam Green Buildings (80% do total na 

Austrália), citam que a produtividade nesta modalidade de empreendimentos pode chegar a 

aumentar 30%. Este aumento de produtividade está relacionado tanto à produtividade em si, 

como também redução de absenteísmo e redução de doenças relacionadas ao ambiente de 

trabalho (KACZMARCZYK; MURTOUGH, 2002; KATS, 2003; DELMAS; PEKOVIC, 

2012). Considerando todos os aspectos positivos financeiros em edifícios certificados pelo 
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LEED, as economias geradas sobre o investimento inicial após quarenta anos superam 250% 

(VON PAUMGARTTEN, 2003). 

 

Não menos relevante é a abordagem acadêmica sobre a adoção específica de projetos 

socioambientais materializados na forma de Green Buildings. Lippiatt (1999), por exemplo, 

analisa a metodologia BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) em 

que aspectos ambientais, econômicos e de processos decisórios são concatenados em uma 

única escala de performance que permite uma avaliação geral de projetos de edificações 

sustentáveis. Neste caso, o selo verde considerado foi a série ISO 14.000, em suas diversas 

formas. Há uma redução nos custos de implantação de novos projetos. Lockwood (2006) 

indica que green builidings têm sido factíveis para basicamente qualquer empresa e propõe 

uma metodologia com dez regras para esta avaliação. 

 

De maneira mais abrangente, Retzlaff (2008) apresenta uma análise de nove diferentes tipos 

de certificações para projetos Green Building e os relativiza de acordo com os temas 

principais selecionados. Sugere, ainda, que a escolha de um dos selos verdes dependerá de 

características específicas de cada projeto, bem como deverá ser feita em função dos 

principais enfoques que cada metodologia apresenta. Entretanto, evidências reforçam até 

mesmo os benefícios econômicos diretos da adoção de certificações (ELLISON; SAYCE, 

2007; BENSEL et al., 2008; FUERST; MCALLISTER, 2011). Fuerst e McAllister (2011) 

analisam especificamente a indústria imobiliária americana e identificam três fontes primárias 

de retornos financeiros diretos das certificações (LEED e Energy Star): 

 

(i) Valores de locação e valorização dos empreendimentos certificados superiores aos 

seus pares sem certificação; 

(ii) Menores custos operacionais, em função da redução de consumo, principalmente 

de energia, e; 

(iii) Menores valores de prêmios pagos a seguradoras. 

 

A limitação principal nestas considerações, entretanto, é a necessidade de uma observação 

mais ampla de cada empreendimento, em função de o número de variáveis implícitas 

serem demasiadamente alto.  
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Na revisão bibliográfica de Sayce et al. (2010), entretanto, a dificuldade em se estabelecer 

uma correlação entre empreendimentos sustentáveis e valor de mercado ou de locação levanta 

uma questão crítica: a dificuldade de rotular um empreendimento de sustentável. O argumento 

recai sobre as limitações das certificações em si, que não conseguem abranger a totalidade das 

questões necessárias para que uma conclusão sólida seja obtida. Associado a isso, há relevante 

crítica sobre a robustez dos dados considerados nos estudos anteriores, comprometendo a 

capacidade de análise e conclusões.  

 

Especificamente em análises do impacto de edificações em produtividade, Bergs (2002) 

avalia condições físicas de conforto e sustentabilidade em edificações com produtividade e 

taxa de faltas por questões relacionadas à saúde do trabalho. É proposto pelo autor que os 

custos com faltas e queda de rendimento sejam contabilizados em custos operacionais, 

deixando mais evidente o real impacto no desempenho da empresa. 

 

Finalmente, há diversas propostas de introdução do conceito de BSC (Balanced Scorecard) 

como forma de gestão dos projetos socioambientais, alinhando os interesses de colaboradores 

com a estratégia na adoção dos projetos. Bieker (2002) aponta o BSC como relevante 

ferramenta e metodologia alinhando as demandas dos stakeholders com os sistemas de 

gerenciamento centrais das empresas, ainda que em um patamar operacional, uma vez que a 

metodologia não aspire ao fornecimento de respostas quanto à formulação da estratégia, mas 

apenas na sua implementação. O conceito do uso de BSC como método de auxílio tático na 

implementação da estratégia é também observado nos estudos de Radcliffe (1999) e Figge, 

Hahn, Schaltegger e Wagner (2002). 

 

Epstein e Wisner (2001) reforçam a efetividade da adoção de BSC na implementação da 

estratégia. Isso se dá na medida em que auxilia a mitigar dois grandes entraves na gestão da 

sustentabilidade: minimiza os efeitos de trade-offs gerados a partir da escassez de recursos 

para a adoção de projetos socioambientais em detrimentos de outros normalmente preteridos 

pela alta gestão e auxilia os gestores a traduzir de maneira prática a estratégia em ações no 

nível operacional. Schaltegger e Ludeke-Freund (2011) reforçam as questões práticas do 

conceito BSC ao apresentarem um estudo de caso na sua adoção pelo Aeroporto de Hamburg. 

 

Mais adiante, Möller e Schaltegger (2005) acrescentam que a ótica da análise de Eco-

Efficiency representa um sistema de informação alternativo que subsidia a intersecção do BSC 
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com uma contabilidade ambiental corporativa. Ou seja, consegue suprir a necessidade de 

informações financeiras e não financeiras para a composição de um suporte à tomada de 

decisão valioso. 

 

Como resultado direto da importância de métricas claras na gestão da sustentabilidade, Tsai, 

Chou e Hsu (2009) demonstram a crescente relevância de socially responsible investment 

(SRI) enquanto critério para a aprovação de investimento e crédito, principalmente em função 

da redução na confiança do mercado após os escândalos Enron, Worldcom e Arthur Andersen. 

Por exemplo, a mercado de capitais US Dow Jones destaca especificamente o índice ‘Dow 

Jones Sustainability Index’ e no Reino Unido há o índice ‘FTSE4Good Index.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa visa responder a seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Como os gestores da empresa Sonae Sierra Brasil percebem o valor gerado por 

investimentos socioambientais? 

 

Para tanto, os seguintes objetivos de pesquisa foram almejados: 

 

 Fazer uma revisão da literatura sobre os temas que levam à estratégia na adoção de 

projetos socioambientais; 

 Fazer um levantamento de dados secundários sobre shopping centers, Green buildings 

e da Sonae Sierra Brasil; 

 Desenvolver um estudo de caso sobre a empresa, em particular; 

 Obter informações sobre a percepção dos gestores da empresa associando aos debates 

relativos ao assunto, e propor contribuição à literatura, à prática e à formulação de 

políticas públicas. 

  

Para que os objetivos sejam atingidos observando rigor científico, as seções seguintes 

explicitam como a pergunta foi realizada. 

 

 

3.1. Pesquisa Qualitativa e Estudo de Caso 

 

 

Este trabalho tem como abordagem o método qualitativo, pois a análise do tema tem um 

caráter exploratório. Isto se deve à escassez de material apropriado que trate da lógica que 

sustenta a adoção de projetos socioambientais. O nível de análise foi o organizacional, uma 

vez que o estudo de caso tem como foco uma única empresa. Neste contexto, a pesquisa 

qualitativa se preocupa mais com os processos que com o resultado propriamente dito 

(BOGDAN; BIKLEN, 2006).Além disso, estudos de caso normalmente são indicados para 

assuntos que revelam novos tópicos e campos para pesquisa (EISENHARDT, 1989). Segundo 
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a autora, um determinado caso a ser estudado deve buscar replicar estudos anteriores ou 

estender uma teoria emergente. Sua escolha não deve ser aleatória: apenas os casos que 

apresentam situações extremas e tipos polares, representando um caso único.  

 

A partir destas considerações, a escolha da empresa Sonae Sierra Brasil ocorreu por 

representar um caso único na indústria de Shopping Centers no Brasil. Suas políticas e 

relatórios voltados exclusivamente para questões socioambientais, associadas às diretrizes de 

certificações de todos seus empreendimentos refletem as considerações da sustentabilidade 

como parte de sua estratégia, justificando sua escolha como caso para este estudo. Sendo um 

dos objetivos deste estudo levantar variáveis para validações externas em pesquisas futuras, a 

Sonae Sirra Brasil representa a melhor alternativa disponível na indústria. Outro aspecto que 

favorece a empresa como fonte de dados para formulação de teoria é o conflito das agendas 

europeia, que influencia a gestão na joint venture brasileira, e a local, agravado pela 

composição acionária da Sonae Sierra Portugal com a DDR, empresa americana. Isso 

contribui para criar um caso único no país, com esta natureza conflitante no tocante da 

formulação de estratégia socioambiental. 

 

A abordagem para a verificação da forma como os valores são gerados através dos projetos 

socioambientais pela empresa foi dividida em duas etapas. A primeira foi voltada à análise de 

dados secundários divulgados pela empresa dos resultados diretos de suas ações sustentáveis. 

Estes dados servem para contextualizar a empresa analisada, Sonae Sierra Brasil, sua 

relevância na indústria brasileira de Shopping Centers, o histórico que faz com que seja 

referência em termos de sustentabilidade na indústria e dados adicionais. Foram também 

incluídos nesta pesquisa dados oriundos de mídia especializada de modo a auxiliar a 

composição deste contexto. 

 

Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com gestores de diferentes áreas da empresa 

com o intuito de se obter um perfil de quando valores intangíveis são gerados através da 

adoção dos projetos socioambientais. Os resultados apontados pela análise e interpretação dos 

dados obtidos destas entrevistas foram novamente confrontados com a percepção dos 

principais stakeholders dos Shopping Centers, também entrevistados: gestores de empresas 

varejistas que operam em Shopping Centers e executivos de concorrentes que pudessem 

externalizar espontaneamente os valores gerados por projetos socioambientais. Estas 

entrevistas foram realizadas nos respectivos locais de trabalho, buscando processar o máximo 
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de informações e nuances além das expressadas pelos entrevistados, sendo todos estes dados 

úteis em uma pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 2006). 

 

Os dados primários foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, assim como 

participação observante, na qual se observa como os indivíduos se comportam e agem dentro 

de seu contexto (BOGDAN; BIKLEN, 2006; CRESWELL; 2007). Um aspecto 

particularmente importante neste tipo de abordagem é a proposta de Durham (1986) sobre o 

impasse de não se conseguir captar a ótica dos interlocutores durante seu processo. Não deve 

o pesquisador se contentar com a descrição da forma pela qual os fenômenos acontecem, mas 

sim o modo pelo qual são produzidos que deve ser investigado. 

  

Feitas as entrevistas, buscou-se seguir o conceito sugerido por Creswell (2009), que tem por 

objetivo a geração de significado a partir do seguinte processo sugerido pelo autor: 

 

 
Figura 3 - Análise de dados na pesquisa qualitativa 

Fonte: autor, adaptado de Creswell (2009). 

 

Nesta metodologia, buscou-se a formação de significado dos dados coletados a partir dos 

processos de cada etapa proposta pelo autor. Conforme será melhor detalhado adiante, 

primeiramente os dados foram coletados a partir de um protocolo disponível no Anexo B para 

Dados Brutos (transcrição, anotações de campo, imagens, etc.)

Interpretação do Significado de temas/descrições

Validação da precisão da 

informação

Inter-relacionamento dos temas/descrição (p. ex., teoria fundamentada, 

estudo de caso)

Temas Descrição

Condificação dos Dados (à mão ou no computador)

Leitura completa dos dados

Organização e preparação dos dados para análise
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gestores da Sonae Sierra Brasil e concorrentes e no Anexo C para gestor de empresa varejista, 

cliente da Sonae Sierra Brasil. Em seguida, procedeu-se com a organização dos dados, que 

envolveu as etapas de transcrição das informações associadas aos objetivos do trabalho, 

codificação para estruturar a análise de dados e, por fim, a interpretação dos resultados 

obtidos para a conclusão observada.  

 

Nas próximas seções será detalhada a condução deste processo. 

 

 

3.2. Coleta de Dados 

 

 

3.2.1.Dados Primários 

 

 

A condução da etapa de coleta de dados primários foi feita a partir de entrevistas 

semiestruturadas com executivos de diferentes áreas da empresa. Estas entrevistas tiveram 

como objetivo obter pontos de vistas diversos sobre os projetos socioambientais que a 

empresa adota, se houveram, os motivos pela rejeição de projetos desta natureza no passado e 

as principais justificativas que levam à adoção ou recusa destes projetos.  

 

Definição da Escolha de Profissionais a serem Entrevistados 

 

A estrutura interorganizacional predominante na indústria de Shopping Centers no Brasil é 

composta de três principais agentes: os investidores capitalistas, que compõem a estrutura 

societária de cada empreendimento Shopping Center; uma administradora, que em muitos 

casos é um dos investidores; e os empreendimentos individuais. A figura abaixo ajuda a 

ilustrar o relacionamento entre cada um destes agentes: 
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Figura 4 - Estrutura Típica de Gestão de Shopping Center no Brasil 

Fonte: autor. 

 

O foco deste trabalho foram os profissionais que atuam principalmente no agente 

administradora, que é a responsável pelo desenvolvimento e conceituação dos 

empreendimentos. Com isto, é a administradora a principal responsável pela decisão de se 

adotar projetos socioambientais como diretriz da empresa. Também foram entrevistados 

profissionais que atuam diretamente nos empreendimentos, pois, ainda que haja uma 

deliberação da administradora que centraliza grande parte das decisões, há também projetos 

que podem ser adotados individualmente pelos empreendimentos, principalmente aqueles que 

já estão em operação. 

 

Quando da consideração das informações coletadas a partir de profissionais que atuam 

diretamente nos empreendimentos, foram feitas entrevistas com os gestores dos três principais 

setores gerenciais (operações, administrativa financeira e marketing), além da 

superintendência ou gerente geral. Esta estrutura, cuja ilustração é disponibilizada a seguir, é 

a tipicamente adotada em empreendimentos tipo Shopping Center no país e é a mesma 

adotada pela Sonae Sierra Brasil.  
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Figura 5 - Organograma Típico da Administração de Shopping Center no Brasil 

Fonte: autor. 

 

Executivos internos da Sonae Sierra Brasil 

 

Foram entrevistados 17 executivos da companhia, entre diretores operacionais, marketing, 

administrativo-financeira, novos negócios-expansão, gerentes gerais e regionais corporativos, 

superintendentes e gerentes operacionais, financeiros e marketing de Shoppings em operação 

do grupo. 

 

A relação completa dos entrevistados, bem como sua codificação para referência durante a 

análise de dados, encontra-se no Anexo A. Para melhor detalhamento e caracterização das 

circunstâncias nas quais ocorreu a seleção dos executivos, foi indicada para cada um as 

seguintes informações: 

 

 Cargo desempenhado no momento da entrevista. Conforme indicado anteriormente, o 

foco foi em entrevistas com gerentes e diretores da empresa; 

 Local de atuação, indicando se o executivo encontrava-se alocado na sede corporativa 

da empresa ou em alguma unidade operacional (Shopping Center em operação); 

 Área de Atuação, demonstrando as principais disciplinas desempenhadas pelos 

gestores no momento da entrevista, quais sejam: Gestão, Financeiro, Marketing ou 

Técnico / Engenharia. 

 

A relevância destas considerações de estratificação por local e área de atuação reflete a 

demanda por percepções multidisciplinares na condução da coleta de dados. Tratando-se de 
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uma pesquisa exploratória, esta heterogeneidade teve por objetivo aumentar o espectro de 

percepções que os respondentes puderam apresentar durante os processos de entrevistas.  

 

Executivos externos à Sonae Sierra Brasil 

 

Finalmente, foram entrevistados três gestores não atuantes na empresa. A finalidade, como 

será demonstrada adiante, foi a de obter referências externas para contrastar com as citações 

feitas pelos gestores e avaliar se as manifestações de valores indicadas coincidem ou não com 

aquelas indicadas pelos gestores da Sonae Sierra Brasil. Em estudos de caso, estas partes do 

processo de definição do problema de pesquisa e contraposição com informações que 

reforcem ou contrariam os argumentos expostos podem ser considerada como uma analogia a 

pesquisa baseada em teste de hipóteses (EISENHARDT; 1989). 

 

Os gestores e as justificativas pela sua consideração neste trabalho seguem abaixo: 

 

 Dois gestores de empresas concorrentes que direta ou indiretamente tenham atuado em 

projetos socioambientais, podendo fornecer subsídios para análise crítica; 

 Um gestor da indústria do varejo, tipicamente denominado pela indústria de Shopping 

Center como “lojista”. 

 

O critério para escolha dos entrevistados das empresas concorrentes seguiu duas diretrizes 

básicas: 

 

 As empresas deveriam estar em condição semelhante de mercado, ou seja, buscaram-

se gestores de empresas de capital aberto com atuação exclusivamente em Shopping 

Centers no Brasil, podendo ou não ter parceiros estrangeiros, e; 

 Deveriam atuar direta ou indiretamente no processo decisório de projetos que 

poderiam estar relacionados aos projetos socioambientais. 

 

Desta forma, um dos entrevistados (CC01) é o atual responsável pelas iniciativas de 

sustentabilidade de um dos maiores e mais relevante grupos de Shopping Centers no Brasil. O 

outro (CC02) é um gestor corporativo de operações e engenharia de outro grupo de capital 

aberto. Ambos fazem parte de empresas líderes nesta indústria no país.  
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A justificativa principal da consideração destas entrevistas recai sobre a relevância do ponto 

de vista que os pares da Sonae Sierra têm sobre sua operação. Como o estudo de caso visa à 

observação de situação única na indústria e, mais especificamente no presente trabalho, a 

lógica pela qual projetos socioambientais são adotados pela Sonae Sierra Brasil, a 

confrontação com seus pares se faz importante. 

 

Com relação à importância da consideração do lojista neste trabalho, com o qual os grupos de 

Shopping Center de fato têm uma relação contratual, é fundamental para legitimar os 

resultados observados. No modelo de negócios da indústria, a principal fonte de receita em 

Shopping Centers passa pelos valores de locação, que muitas vezes está associada às vendas 

de seu mix de locatários.  

 

Assim, procedeu-se com uma entrevista de um gerente sênior de expansões de uma das 

principais redes de lojas classificadas como âncoras do Brasil, com capital aberto e 

abrangência nacional. Este cargo foi selecionado, porque tipicamente lida com os conflitos de 

informações no momento de iniciar um novo ponto de venda. 

  

Ainda, a consideração de loja âncora foi particularmente relevante. Isso se deve por ela ser a  

base para o lançamento de um novo empreendimento, havendo forte simbiose entre estas lojas 

e os empreendimentos. Uma outra razão é porque os investimentos embutidos em cada 

operação são mais relevantes, fazendo com que os critérios de avaliação de um novo ponto 

sejam feitos mais detalhadamente. 

 

Os formulários das questões seguidas durante as entrevistas estão no Anexo B para os 

executivos da Sonae Sierra Brasil e executivos das empresas concorrentes e no Anexo C para 

a entrevista com o gestor da cadeia de lojas. 

 

 

3.2.2.Dados Secundários 

 

 

Além das entrevistas, foram observados os relatórios oficiais da companhia, bem como as 

informações disponibilizadas através do seu press release. A partir destas informações, deve 



41 

 

ser verificado o alinhamento entre as ações e percepções do corpo de gestores da empresa em 

consonância com sua comunicação com os seus stakeholders, principalmente em qual 

enfoque estratégico a adoção de projetos socioambientais se solidifica. 

 

Desta forma, o foco da pesquisa também é a verificação de como são gerados valores a partir 

destes projetos, por quem são apropriados e de que maneira isto ocorre. Para tanto, foi 

conduzida uma análise de dados objetivos gerados a partir, principalmente, das entrevistas 

realizadas, levando em consideração as demais observações e documentos disponíveis pela 

empresa. 

 

Buscou-se avaliar os dados que pudessem esclarecer o posicionamento da empresa. A análise 

inclui informações sobre os empreendimentos da Sonae Sierra Brasil, relatórios financeiros 

que demonstrem a situação da empresa de maneira longitudinal (período de 2009 a 2012 

anos), políticas e conceitos que a empresa adota na comunicação com seus investidores e 

dados e políticas especificamente sobre as questões ambientais. 

 

A seção 4.1 trata da contextualização da empresa estudada e também é onde os dados 

secundários estão indicados, seja no próprio texto, seja como anexo. O objetivo neste caso é 

caracterizar a empresa objeto, bem como fornecer subsídios para entender como e por que 

ocorre a lógica de empresa na adoção de projetos socioambientais. 

 

Os dados que forneceram melhores subsídios para a consideração nesta metodologia foram as 

estratégias formuladas a partir do relatório de Responsabilidade Corporativa (RC) disponível 

no website da empresa. Foi também considerado o relatório econômico, ambiental e social, 

porém, como sua compilação leva em consideração os empreendimentos do grupo 

mundialmente, não é possível utilizá-lo como forma de confrontar seu conteúdo com o que os 

gestores da Sonae Sierra Brasil revelaram em suas entrevistas. 

 

 

3.3.  Tratamento de Dados 

 

 

3.3.1.Preparação e organização dos dados 
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O Anexo D apresenta as estratégias ambientais indicadas pela empresa, codificada com as 

iniciais “EST” para melhor entendimento e comparação com os dados primários e 

interpretação de dados.  Foram respeitadas as classificações das áreas de impacto utilizadas 

pela empresa. 

 

Principal fonte de dados para o desenvolvimento deste trabalho, as entrevistas buscaram as 

nuances que sustentam a estratégia na adoção dos projetos socioambientais e como diferentes 

áreas da empresa observam a questão da sustentabilidade no seu modelo de negócios.  

 

Desta forma, a fase de tratamento dos dados coletados iniciou-se com a gravação da totalidade 

das entrevistas realizadas, com a exceção da entrevista com CC02, devido a um impedimento 

formal de sigilo por norma de sua empresa. Neste caso, foi realizada uma transcrição sobre a 

ideia repassada pelo entrevistado, indicando as ideias centrais por ele apresentadas. Os 

arquivos digitais foram nomeados, conforme a codificação do entrevistado para melhor 

organização das informações. 

  

O padrão para a codificação seguiu da seguinte forma: “SS” para gestores das Sonae Sierra 

Brasil, independente do cargo ocupado na empresa, “CC” para os gestores das empresas 

concorrentes e “LOJ” para o gestor atuante na empresa varejista entrevistado. 

 

A seguir, procedeu-se com uma transcrição parcial das entrevistas. O objetivo neste caso foi 

extrair das informações indicadas pelos entrevistados àquelas que melhor subsidiaram o 

entrevistador de argumentos para a sustentação desta metodologia.  

 

De modo a facilitar a visualização e familiarização com os dados, foi criada uma tabela 

sintética, concatenando todas as citações relevantes por entrevistado. Abaixo, um exemplo 

desta organização dos dados, sendo que a totalidade das citações por entrevistado pode ser 

encontrada no Anexo D: 

 

A finalidade principal desta forma de organização é a consolidação dos pontos de vista de 

todos os entrevistados em um único ambiente. Isto facilita a interpretação dos dados, quando 



43 

 

da realização da comparação entre todos os respondentes, em particular no momento da 

compilação das frequências com as quais os valores gerados são citados por todos. 

 

Assim, a próxima etapa, ligada à familiarização dos dados, traz a organização das citações 

realizadas pelos entrevistados, inicialmente dos executivos da Sonae Sierra Brasil, que seguiu 

a sequência abaixo: 

 

1. Análise por parte do entrevistador de possível justificativa para a geração de valor por 

projetos socioambientais, através dos relatos do entrevistado; 

2. Análise por parte do entrevistador de eventual contra argumentação ou ressalva na 

adoção dos projetos socioambientais; 

3. Identificação da natureza da citação com possível associação de citações de outros 

entrevistados ou criação de novo item, incluindo a nova citação; 

4. Organização da frequência das citações realizadas pelos entrevistados para cada 

apontamento específico de manifestação de valor. 

 

Assim, ao final desta etapa foi possível observar a totalidade das formas de valor que 

sustentaria a adoção dos projetos socioambientais percebidas pelos gestores. Com isto, foi 

atribuído a cada uma destas manifestações um código para facilitar a observação e análise 

posterior.  

 

Ainda nesta etapa se procedeu com a segregação destes valores, segundo os principais 

stakeholders que deles se apropriam, quais sejam: a própria empresa (neste caso subdividido 

entre valores relativos a aspectos internos ou externos à empresa), os funcionários diretos e 

indiretos da empresa, lojistas e sociedade em geral. 

 

A totalidade das manifestações de valores citadas com as respectivas frequências encontram-

se no Anexo F. 

 

Na próxima seção, Análise e Interpretação de dados, estes dados serão explorados em maior 

profundidade, associando com a teoria pertinente e sua relevância será destacada. Para tanto, 

foi analisado o alinhamento das percepções dos executivos. Ao final de cada uma destas 

manifestações de valor, foi associada, analisada e, sendo o caso, contraposta à teoria existente, 
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considerando que estas comparações são pontos chaves que determinam parte da qualidade de 

uma pesquisa por estudo de caso (EINSENHARDT, 1989). 

 

Formas consensuais de avaliação do valor gerado por estes projetos podem indicar uma forma 

mais clara de apropriação de valor pela empresa. Já incertezas ou informações conflitantes 

sobre a lógica na adoção de projetos socioambientais pela ótica dos diferentes gestores podem 

sugerir que a apropriação do valor gerado pelos projetos não ocorre de maneira clara, se 

ocorre a favor da empresa ou se outro stakeholder dele se beneficia mais evidentemente. 

 

Por este motivo, analogamente à compilação dos dados que sustentam a adoção dos projetos 

socioambientais, procedeu-se levantando os dados que contrastam com as citações indicadas 

pelos gestores ou confrontam a adoção desta modalidade de projetos. O objetivo neste 

levantamento foi detectar possíveis limitadores nas afirmações dos gestores, mesmo 

verificando a frequência com que aspectos negativos que a adoção de projetos 

socioambientais podem trazer eventualmente surgiram nas entrevistas.  A compilação, 

interpretação e contraposição destes dados contra os argumentos favoráveis em cada uma das 

dimensões também serão realizadas na próxima seção e a totalidade das citações está contida 

no Anexo G. 

 

Finalmente, também analogamente à alocação das citações feitas por gestores da Sonae Sierra 

Brasil de acordo com a frequência com a qual determinadas dimensões foram levantadas 

pelos entrevistados, os aspectos negativos também foram agrupados e codificados. O Anexo 

H demonstra a organização destas constatações, bem como as frequências das citações 

encontradas. 

 

 

3.3.2.Dados primários de gestores externos à empresa 

 

 

Conforme indicado anteriormente, como forma de contrastar a percepção dos gestores da 

Sonae Sierra Brasil, procedeu-se com entrevistas com gestores externos à empresa: duas 

entrevistas com gestores de empresas concorrentes e uma entrevista com um gestor de 

expansão de uma cadeia de lojas relevante no Brasil. 
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Com esta etapa adicional de entrevistas, buscou-se entender principalmente três aspectos nas 

percepções destes gestores: 

 

(i) Se os valores normalmente indicados pelos gestores da Sonae Sierra Brasil são 

compartilhados por seus pares externamente; 

(ii) Se a Sonae Sierra Brasil consegue ter projeção como empresa diferenciada na adoção 

de projetos socioambientais na indústria, ou seja, se é citada espontaneamente por 

estes gestores ao serem expostos ao tema, e; 

(iii) Se esta diferenciação, se for o caso, é percebida atualmente como fonte de vantagem 

competitiva e a mecânica pela qual aconteceria a formação desta vantagem 

competitiva (PETERAF; BARNEY, 2003). 

 

 

3.4.  Confiabilidade e Validade 

 

 

Considerando o relevante teor subjetivo inerente a uma pesquisa qualitativa, os procedimentos 

de verificação de confiabilidade e validade foram procedidos segundo indicado por Creswell 

(2009). 

 

Primeiramente, como forma de buscar maior confiabilidade qualitativa, o protocolo de 

pesquisa foi seguido plenamente, seguindo os questionários disponibilizados nos Anexos B e 

C, bem como a transcrição e organização dos dados. Ainda, foram disponibilizadas nos 

Anexos E e G a totalidade das transcrições utilizadas na elaboração das análises de dados, o 

que possibilitou uma verificação cruzada com outros pesquisadores. Em pesquisas qualitativas 

é desejável que se documente os procedimentos do estudo de caso e o máximo de passos 

possível desses procedimentos (YIN, 2003; GIBBS, 2007). 

 

Sempre que necessário e para ressaltar a utilização dos dados no levantamento dos valores 

oriundos dos projetos socioambientais, foram destacados trechos que sustentam os 

argumentos favoráveis ou contraditórios. Para todos os casos foi indicado no início de cada 

seção uma tabela resumo demonstrando as citações que foram consideradas. 
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Outra forma de mitigar incoerências no levantamento de dados e enriquecer a base de dados 

coletada foi o número de gestores da Sonae Sierra Brasil entrevistados. Foi considerado um 

total de 17 executivos, todos seguindo os mesmos procedimentos do protocolo de entrevistas. 

Isso gerou a base que sustentou a conclusão do trabalho, pois possibilitou levar em 

consideração o total de entrevistados que se refiram a determinado valor a qualquer momento 

nas entrevistas.  

 

Finalmente, a consideração de entrevistar gestores de fora da empresa em um estudo de caso 

teve por objetivo contrastar os pontos de vista dos gestores internos, como forma de 

verificação de eventuais inconsistências ou vieses que venham a ocorrer. 

 

A validade qualitativa buscou assegurar que os resultados são precisos do ponto de vista do 

pesquisador, participante ou leitores do relato que expressam a ideia (CRESWELL; MILLER, 

2000). Desta forma, buscaram-se algumas estratégias de validade, conforme sugerido por 

Creswell (2009). 

  

Em primeiro lugar, utilizaram-se algumas fontes de informações, em particular as entrevistas 

dos gestores da Sonae Sierra Brasil, de empresas concorrentes, lojista e dados secundários da 

empresa e da mídia especializada. Também, ainda que se tratasse de pesquisa exploratória, 

sempre que necessário foi indicado o paralelo com trabalhos anteriormente executados, 

reforçando, contrastando ou limitando os argumentos levantados nas entrevistas. 

 

Também, buscou-se utilizar um descritivo o mais rico e denso possível na comunicação dos 

resultados, dentro da razoabilidade do que se propõe este estudo, para que se possa formar a 

ideia de experiências compartilhadas. 

 

Ainda, um dos pontos centrais deste estudo era buscar ideias contrárias ou limitantes das 

afirmações feitas pelos entrevistados. Mesmo a composição heterogênea dos gestores 

selecionados foi feita de modo a conferir maior validade aos resultados obtidos. 

  

Finalmente, um último aspecto observado foi buscar passar um tempo prolongado em campo. 

Creswell (2009) indica que desta maneira o pesquisador desenvolve um entendimento 

profundo do fenômeno observado. Todas as entrevistas foram presenciais, sem limitação de 

tempo para sua coleta.  
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3.5. Limitações da Pesquisa 

 

 

As limitações do presente trabalho são inerentes àquelas que normalmente são apontadas em 

estudos de casos, principalmente pela frequência com a qual esta modalidade de pesquisa é 

recebida como sendo de menor rigor científico. Entretanto, as técnicas descritas no decorrer 

desta metodologia tiveram por objetivo expor claramente os procedimentos para que se 

pudessem reduzir eventuais dúvidas normalmente associadas a estudos de caso (YIN, 2003). 

  

Especificamente neste estudo, sendo o objetivo avaliar como os gestores da empresa analisada 

percebem a geração de valor através de projetos socioambientais, foi considerada a frequência 

com a qual cada manifestação de valor foi citada, mas classificada individualmente. Ou seja, 

não foi feita qualquer distinção ou ponderação, por exemplo, entre cargos ocupados pelos 

entrevistados, nem a intensidade com que cada um percebe estas manifestações. 

  

Os dados secundários utilizados foram obtidos a partir das informações oficiais 

disponibilizadas pela empresa ao mercado. Apesar de que dados e informações oficiais podem 

não representar a totalidade da realidade que tais informações indicam. Ainda, nem todos os 

dados podem estar devidamente atualizados, o que pode levar a algum tipo de viés nas 

considerações feitas por este estudo.  

 

Estudos voltados à extrapolação dos conceitos e verificações aqui apresentados podem ser 

objeto de trabalhos futuros que tenham por objetivo validá-los no restante da indústria. Uma 

vez que o recorte de pesquisa tomou por base uma empresa específica, esta pode não 

representar na totalidade o comportamento do restante da indústria, necessitando de pesquisa 

específica para uma validação externa. 

 

Ainda, o processo de pesquisa deste trabalho, sendo emergente de forma característica, está 

sujeito a variações tomadas durante o curso de seu desenvolvimento, de forma a refletir de 

maneira discreta a coleta e análise de dados. Assim, é possível a eventual ocorrência de 
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alterações nos resultados apurados, principalmente no tocante às entrevistas realizadas com os 

gestores da companhia.  

 

Também, o papel do pesquisador como fonte de influência nos dados coletados pode conferir 

algum viés tanto no processo de coleta, como de interpretação e compilação para os resultados 

atingidos. Mesmo seguindo os procedimentos presentes nesta metodologia, os resultados 

estão sujeitos a questões subjetivas alheias à avaliação do pesquisador. 

 

Finalmente, como últimas limitações relevantes a serem apontadas, aspectos culturais, origens 

e história do pesquisador podem influenciar na interpretação dos dados coletados. É possível, 

inclusive, surgir durante o desenvolvimento deste trabalho diferentes visões originadas a 

partir das mesmas informações coletadas. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 

As entrevistas foram feitas entre maio de 2012 e janeiro de 2013, abrangendo um total de 17 

gestores da empresa. De modo a contrastar a percepção destes valores gerados foram 

entrevistados dois gestores de empresas concorrentes e um gestor de expansão de uma cadeia 

de lojas relevantes para Shopping Centers. 

 

Em termos gerais, foram indicados pelos entrevistados quatro grupos que se apropriam dos 

valores gerados por projetos socioambientais: (i) a própria empresa, (ii) lojistas (principais 

clientes diretos de shoppings centers), (iii) funcionários diretos e indiretos e (iv) a sociedade.  

Observando a forma como foram percebidos os valores apropriados pela empresa, é possível 

destacar duas principais naturezas de como estes valores impactam a empresa: valores 

inerentes as atividades internas da empresa e externamente, principalmente, sob a forma de 

como a empresa é percebida por outros stakeholders. 

  

Nas próximas seções foi contextualizada a empresa objeto deste estudo. Em seguida, foi 

apresentado o detalhamento destes grupos de valores percebidos, indicando as proporções de 

gestores da Sonae que compartilham da mesma percepção, evidências que suportam a racional 

pela sua compilação e consideração. 

 

Desta forma, o item 4.1 abrange a totalidade dos dados secundários considerados nesta 

pesquisa, além de dados primários obtidos das entrevistas com os gestores da empresa. Para 

esta etapa, foram levados em consideração apenas os gestores que atuam na administradora 

centralizada, particularmente o corpo de diretores. 

 

As seções 4.2 a 4.6 indicam a análise e interpretação dos dados que tratam especificamente da 

percepção de valor por todos os entrevistados. Cada seção está dividida em outras subseções, 

cada uma indicando uma manifestação de valores indicada pelos entrevistados.  

 

 

4.1. Contextualização da Sonae Sierra Brasil 
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Esta pesquisa buscou responder ao problema de pesquisa através de um estudo de caso da 

empresa de Shopping Center Sonae Sierra Brasil. A justificativa para a escolha desta 

abordagem e desta empresa foi o fato de haver um consenso na indústria de que as práticas 

“verdes" adotadas pela Sonae Sierra Brasil superam as práticas geralmente adotadas pelas 

demais empresas. 

 

Desta forma, apresentamos a seguir um detalhamento da empresa, bem como as informações 

disponíveis que auxiliam a detalhar o envolvimento com as práticas sustentáveis. 

 

 

4.1.1. Descritivo e histórico da Sonae Sierra Brasil 

 

 

A Sonae Sierra Brasil é uma empresa atuante exclusivamente na indústria de Shopping 

Centers, atuando como proprietária, desenvolvedora e administradora no Brasil. Até 2012, 

possuía e/ou administrava 10 operações, totalizando 373,8 mil m² de Área Bruta Locável 

(ABL) e 1.992 lojas (SONAESIERRA, 2012). Na indústria, figura entre as 5 maiores 

empresas investidoras e desenvolvedoras, sendo também uma das seis empresas de capital 

aberto na Bovespa. 

 

Atua em diversos estados brasileiros com maior participação no interior do Estado de São 

Paulo, sendo o principal empreendimento do grupo o Shopping Parque Dom Pedro em 

Campinas, um dos mais expressivos do Brasil. Entretanto, vem apresentando uma 

descentralização na escolha de novos locais para instalação de seus empreendimentos. O 

Anexos I e J apresentam as localidades dos empreendimentos da Sonae Sierra Brasil, bem 

como a totalidade seu portfólio com as respectivas fichas técnicas. 

 

Sua composição acionária, além da parcela disponível no mercado, apresenta o controle da 

empresa portuguesa Sonae Sierra e americana DDR, ambas também especializadas na 

propriedade de empreendimentos comerciais em seus mercados de origem e em outros países. 

O Anexo K demonstra os detalhes da composição acionária da empresa, bem como sua 

participação em cada empreendimento. 
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Em 2011, a empresa procedeu com seu IPO na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), se 

juntando a outras investidoras relevantes da indústria de Shopping Centers: BR Malls, 

Multiplan, Iguatemi, Aliansce e General Shopping.  

 

A indústria vem passando por relevante crescimento. Segundo a Abrasce (Associação 

Brasileira de Shopping Centers) entre 2006 e 2012 o fluxo de visitantes praticamente dobrou, 

o faturamento da indústria mais do que dobrou e, quanto ao crescimento da oferta, em ABL 

(Área Bruta Locável) o aumento foi de 52% e em número de Shoppings o crescimento foi de 

30% (ABRASCE, 2012).. 

 

A Sonae Sierra Brasil também tem se beneficiado deste crescimento da indústria. A empresa 

vem de um período de novos projetos green fields, ou seja, projetos totalmente desenvolvidos 

a partir do terreno, não tendo participado ativamente do processo de consolidações e 

aquisições percebido pela indústria nos últimos anos. 

  

Os Anexos L, M e N trazem dados do desempenho financeiro da empresa. Nota-se que 

ocorreu um crescimento durante os últimos anos em que seus dados estão publicados, 

reforçando o bom desempenho que a empresa apresenta mesmo em relação à indústria. De 

modo a ilustrar o histórico de fatos relevantes, em particular de eventos envolvendo 

inaugurações e expansões de novos empreendimentos, o Anexo O traz o histórico recente da 

empresa, desde o início de sua joint venture, quando iniciou de fato suas atividades no Brasil. 

 

 

4.1.2. Estratégia e vantagens competitivas da Sonae Sierra Brasil 

 

 

O principal aspecto da estratégia da Sonae Sierra Brasil é o crescimento orgânico, ou seja, 

através do desenvolvimento de novos negócios ou expansões de empreendimentos existentes. 

Desta forma, aquisições não são sua prioridade, segundo os relatórios disponíveis ao público. 

O relatório denominado Estratégia e Vantagens Competitivas diz que: 

 

 

A Companhia possui uma bem definida estratégia de crescimento do portfólio de 

Shopping Centers, que se baseia em duas principais fontes: (i) a primeira representa 

o desenvolvimento de novos Shopping Centers, dominantes em sua área geográfica, 
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focados na crescente classe média brasileira e capazes de manter uma sólida posição 

competitiva, com base em determinados fatores, como densidade populacional, 

aumento do poder aquisitivo dos potenciais clientes e demanda de consumidores 

insatisfeitos; e (ii) a segunda relaciona-se à expansão e/ou reforma dos Shopping 

Centers existentes, os quais serão diferenciados pela inclusão de recursos inovadores 

de forma a aumentar a sua participação de mercado e criar barreiras para a entrada 

de novos concorrentes (SONAE SIERRA BRASIL, 2012). 

 

 

Ainda, pelo histórico recente de inaugurações, é possível perceber uma descentralização 

regional na implantação de novos negócios pela empresa. Nas palavras de SS03: 

 

 

(...) fundamentalmente para ter crescimento sustentável, fazer shoppings que tenham 

um posicionamento dominante nas áreas de atuação, cidades médias a grandes, não 

somente no eixo Rio – São Paulo. Ter o maior shopping da cidade e mix mais 

atraente (informação verbal). 
 

 

Com isto, segundo os dados indicados em seus relatórios, a empresa busca criar vantagens 

competitivas que aparentemente levam em consideração um maior volume de negociação e 

aquisição de expertises. Aproveita, também, a possível sinergia entre seus sócios 

controladores, ambos estrangeiros e de mercados diferentes, como forma de buscar diferencial 

na negociação com novos lojistas e gestão mais eficiente. Enumeram os seguintes pontos 

como principais fatores de vantagem competitiva, segundo seu relatório institucional: 

 

 Presença significativa em mercados importantes; 

 Exposição ao crescente segmento de classe média da população brasileira; 

 Modelo de negócios verticalmente integrado que permite controle e geração de caixa 

significativa; 

 Participações majoritárias na maioria dos Shopping Centers; 

 Parceria com lojistas e relacionamentos com varejistas brasileiros e estrangeiros; 

 Apoio experiente dos acionistas e equipe de administração qualificada e profissional. 

 

Entretanto, é possível notar também pelos seus documentos institucionais o papel que a gestão 

de risco apresenta na implementação de seu modelo de negócio. O fato de lidarem 

principalmente com ativos que demandam relevantes quantias de capital faz com que os riscos 

relacionados ao sucesso de cada empreendimento sejam mais pronunciados. A empresa 
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levanta justamente a relevância da gestão dos novos projetos e mesmo das expansões como 

fatores críticos do sucesso da empresa no futuro, sendo cumprimento de prazos um aspecto 

particularmente relevante. 

 

Outro ponto importante destacado com relação à sua formulação de estratégia é a dependência 

de certos grupos de lojistas, denominados “âncoras”. São lojas, normalmente associadas a 

grandes grupos do varejo, que apresentam papel fundamental ainda na fase de 

desenvolvimento do projeto. A reputação e o relacionamento entre ambas as partes aparece 

como sendo muito importante na condução dos negócios da Sonae Sierra Brasil. 

 

 

4.1.3. Iniciativas sustentáveis institucionais 

 

 

Observando o material contido no site da empresa, é possível notar a preocupação com o 

assunto da sustentabilidade, bem como suas iniciativas nesta área. Como principais destaques 

no tocante aos assuntos de sustentabilidade alcançados pela Sonae Sierra Brasil ou pela sua 

principal controladora, a Sonae Sierra (Portugal), é possível destacar: Distinção em 2010 nos 

European Risk Management Awards da revista britânica Strategic Risk; Distinção em 2009 

nos Sustainable Energy Europe Awards; Distinção em 2008 com o Green Thinker Award; 

obteve em 2008 a Certificação ISO 14001 para o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de 

cinco projetos concluídos e para 18 centros comerciais em operação; Conquistou em 2007 o 

Prêmio ReSource; única empresa de centros comerciais representada a nível mundial no 

Energy Efficency in Buildings Project do WBCSD (World Business Council for Sustainale 

Development) e a única empresa do setor a subscrever o manifesto do WBCSD para a redução 

do consumo de energia nos edifícios; única empresa portuguesa representada na Greenprint 

Foundation (SONAE SIERRA, 2013). 

 

A origem da preocupação com o desempenho ambiental na empresa é a ligação com as 

práticas que a Sonae Sierra europeia apresenta e, de certa forma, replica em outras operações. 

No caso das Sonae Sierra Brasil, uma empresa independente, contando com uma estrutura 

acionária compartilhada com outro sócio não ligado às operações europeias, os projetos são 

conduzidos de maneira independente, reportando os resultados que são comparados aos seus 

pares na Europa. Entretanto, as conduções da revisão das políticas são feitas por comitês que 
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envolvem as experiências de cada região. SS03 descreve o processo de avaliação e revisão das 

políticas socioambientais do grupo: 

 

 

Trimestralmente temos não só reuniões de conselho de administração a nível 

internacional para avaliar as contas, mas também temos reuniões trimestrais com 

uma comissão que analisa este tipo de questão, de segurança e saúde e meio 

ambiente, além de outra para inovação. Temos atas e todos os trimestres o presidente 

de companhia está com as pessoas que fazem parte deste nível operacional para 

prestar contas, dar as notícias do que vai bem e do que vai mal, e trimestralmente 

existe uma reunião de corporate responsability, uma reunião longa que faz a análise 

dos resultados, toma decisões, aloca investimentos e faz este tipo de coisas 

(informação verbal). 

 

 

Assim, mesmo que seja uma empresa independente, participa e também é influenciada pelas 

atividades exercidas pelo investidor central em Portugal. Entretanto, as análises finais e as 

decisões sobre priorizações de investimentos ficam também a critério de cada operação. O 

Anexo P traz o resumo dos grandes indicadores da operação brasileira como forma de ilustrar 

parte da preocupação com estes indicadores. 

 

Nos matérias disponíveis para consulta pública, também é possível notar questões 

relacionadas aos principais stakeholders. Pelo seu conteúdo, os principais considerados são: 
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Quadro 1 - Ações de responsabilidade corporativa promovida pela Sonae Sierra Brasil por grupo de 

stakeholder 

Fonte: SONAE SIERRA BRASIL, 2013. 

 

Adicionalmente, a empresa dispõe de diretrizes claras acerca dos tópicos associados à 

sustentabilidade, bem como traduz em métricas de acompanhamento, criando indicadores de 

desempenho. Para cada uma das áreas de impacto, a empresa criou estratégias específicas, que 

foram consideradas neste trabalho como a fonte de dados secundários na interpretação de 

dados, encontradas no Anexo H. Acerca da visão que a empresa tem destas estratégias 

específicas, segue trecho obtido do website da empresa: 

 

 

Estamos cientes de que a atividade de promoção e gestão de shopping centers pode 

causar uma série de impactos significativos no ambiente, na sociedade e na 

economia. Reconhecemos também que temos a responsabilidade de dar um 

contributo positivo num mundo que continua a enfrentar desafios econômicos, 

ambientais e sociais sem precedentes. As nossas atividades de RC [responsabilidade 

corporativa] centram-se nas nove áreas-chave consideradas mais relevantes para o 

nosso negócio, que formam o pilar da nossa estratégia de RC [...] Estabelecemos 

objetivos a longo prazo para cada uma destas áreas chave e monitorizamos o nosso 

progresso no cumprimento destes objetivos através da avaliação do nosso 

desempenho no que respeita a metas de curto prazo e indicadores-chave de 

desempenho (SONAE SIERRA BRASIL, 2013). 

 

 

STAKEHOLDER AÇÕES REALIZADAS PELA SONAE SIERRA BRASIL

LOJISTAS

"Oferecemos serviços de valor acrescentado com vista a melhorar os aspectos sociais e ambientais das suas 

atividades comerciais. A colaboração com os nossos lojistas assume diversas formas, entre as quais sessões de 

formação, reuniões, inquéritos de satisfação e prêmios destinados aos lojistas, tais como o Prémio Personae na 

área de S&S"

FORNECEDORES

"Exigimos que os nossos fornecedores regulares, de maior risco, respondam a um questionário anual sobre RC, 

a fim de identificar questões que eventualmente precisam de mais atenção. Trabalhamos também em conjunto 

com os fornecedores que não cumprem os nossos requisitos mínimos, ajudando os a formular um plano de ação 

para melhorar as suas qualificações ao nível da sustentabilidade"

COLABORADORES

"Monitorizamos regularmente a satisfação dos colaboradores. Este ano, os resultados do inquérito revelam 

melhorias em áreas chave, tais como a participação dos colaboradores, as condições de trabalho, o equilíbrio 

entre o trabalho e a vida pessoal e a remuneração. Além disso, gostamos de ouvir as idéias dos nossos 

colaboradores, pelo que os incentivamos a apresentar sugestões através do programa CLICK e do "Express your 

ideas": programa Explore"

VISITANTES

"Colaboramos com os nossos visitantes em questões de RC de diversas formas, especialmente através de 

exposições, demonstrações, visitas guiadas, visitas de estudo ambientais, workshops e campanhas. Esperamos 

que, ao reforçarmos a sensibilização dos nossos visitantes para estas questões, estes tomem em consideração 

os seus impactos ambientais e sociais na sua vida cotidiana"

INVESTIDORES

"Procuramos maximizar a eficiência no consumo de água de todos os nossos ativos, minimizar o nosso impacto 

nos cursos de água locais e promover práticas para poupar água junto dos nossos lojistas e visitantes. 

Procuraremos identificar os locais onde operamos que apresentam um maior risco de escassez de água e gerir 

esse risco da melhor forma possível ao nível dos shopping centers e dos ativos, aumentando o investimento em 

equipamento mais eficiente nos shoppings que estão em maior risco."

COMUNIDADE

"Desde 2008, criamos 4 Painéis Comunitários (PC), que proporcionam uma plataforma de comunicação entre os 

membros da comunidade e a Sonae Sierra Brasil. Através destes PC, demos resposta a várias preocupações 

manifestadas pelas comunidades locais."
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Um último fator observado de explícita importância para a empresa é a gestão de riscos. O 

Anexo Q reproduz a simplificação de políticas voltadas à segurança e saúde, como meio de 

mitigação de riscos pela empresa. 

  

Riscos ambientais são indicados como um dos principais riscos aos negócios (SONAE SIERRA 

BRASIL, 2012). A empresa, inclusive, destaca a relevância que as obrigações ambientais podem 

representar já na fase de obras, mas também nas operações existentes. Em seu ponto de vista, 

os custos ambientais podem chegar a afetar o desempenho da empresa como um todo. 

Segundo o relatório de fatores de risco da empresa:  

 

 

As despesas operacionais podem ser maiores do que as estimadas devido aos custos 

relativos ao cumprimento das leis e regulamentações ambientais existentes e futuras 

[...] Esses potenciais custos podem ser significativamente altos, resultando em gastos 

monetários significativos, e desviar a atenção da administração dos negócios, 

representando, dessa forma, um efeito adverso significativo nos resultados 

operacionais e condição financeira.  

 

 

Em alinhamento com os relatórios da empresa, é possível perceber a noção do risco também 

em algumas das entrevistas realizadas. Por exemplo, segundo SS03: 

 

 

O risco é enorme e se não fôssemos mais exigentes com tudo teríamos problemas 

sérios. Noutros domínios, como por exemplo, segurança e saúde, é obvio que isto é 

importante. Mas compararmos a nossa prática com outras abordagens tradicionais é 

completamente diferente e temos sempre de nos convencer e aos nossos sócios que 

faz sentido (informação verbal). 

 

 

Em termos práticos, a empresa adota projetos que visam atingir suas metas de desempenho 

socioambiental. Por exemplo, a empresa realiza o inventário do total de carbono emitido nas 

suas operações, inclusive estimativas das emissões envolvidas na locomoção de clientes. Seu 

relatório anual demonstra a evolução destes números ao longo dos anos. 

 

Tecnicamente, algumas tecnologias são utilizadas para o atingimento destas metas. Por 

exemplo, o crescente uso de LED tanto para iluminação interna quanto externa é uma prática 

adotada em diversos de seus empreendimentos, assim como urinóis que não utilizam água no 

seu processo, seja por processos químicos, seja por tecnologia a vácuo. Estes são exemplos de 
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especificações são associados ao projeto conceitual do empreendimento e já estão desde o 

início previstos desta forma. 

 

Em contraste, medidas como busca por fornecedores específicos para reduzir a emissão de 

resíduos sólidos são feitas localmente e dependem da observação dos gestores na região de 

atuação. Em um dos exemplos citados, a região do empreendimento em questão possibilitou a 

criação de uma operação de reciclagem de resíduos em função de parceria com presídios da 

região que apresentaram interesse em projetos desta natureza. 

 

Finalmente, a inovação acaba sendo permeada para pequenas ações adotadas pelos 

empreendimentos, como por exemplo o uso de aquecedores de água feitos a partir de garrafas 

PET. Seus custos de implantação e manutenção são baixos e seus resultados atendem à 

demanda dos empreendimentos. Soluções simples que os gestores atribuíram à constante 

revisitação do sistema de metas da empresa. 

 

 

4.2. Valores apropriados pela empresa associados a aspectos internos à 

operação 

 

 

Neste agrupamento de manifestações indicadas pelos entrevistados de forma de apropriação 

de valor, notamos a seguinte distribuição da proporção dos entrevistados: 
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Figura 6 - Distribuição de frequência de citações por manifestação de valor 

Fonte: autor. 

 

Após a verificação da frequência das citações feitas pelos gestores, foi procedido com o 

agrupamento de todas as citações relativas àquelas manifestações de valor. Nesta etapa, foram 

consideradas tanto as citações semelhantes para compor a priorização das codificações 

(classificadas por quantidade de entrevistados que as citaram), como também as citações que 

limitam ou contradizem seus argumentos. 

 

Foram, finalmente, consideradas as citações dos gestores externos à Sonae como forma de 

contrastar os argumentos dos gestores da Sonae Sierra, tanto para os argumentos positivos, 

que sustentam a defesa daquela manifestação de valor, como das citações negativas. 

 

A seguir, segue quadro indicando a organização destas informações, cujo detalhamento e 

definição encontram-se no Anexo F. 

 

1

2

4

4

5

6

6

7

7

7

8

VEI11 - Alinhar estratégica de custos com o perfil do negócio

VEI10 - Valorização dos ativos

VEI09 - Treinamento de Funcionários

VEI08 - Inventivo à inovação

VEI07 - Eficiência operacional

VEI06 - Motivação de funcionários

VEI05 - Planejamento de longo prazo e alinhamento de interesses

VEI04 - Organização operacional / qualidade / procedimentos

VEI03 - Mitigação de risco empresarial

VEI02 - Integração empresarial e transferência de conhecimento

VEI01 - Criação de identidade empresarial

Apropriação de Valores associdados aos Aspectos Internos da Operação -
Número de Gestores que citaram espontanamente 
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Quadro 2 - Organização de citações por manifestação de valor – aspectos internos da operação 

Fonte: autor. 

 

Neste agrupamento de manifestação de valor observada, notamos a predominância de valores 

intangíveis, principalmente na forma de criação de identidade empresarial e integração 

empresarial e transferência de conhecimento, mais citados tanto por gestores da Sonae, como 

por concorrentes e lojista, sem apresentar qualquer restrição ou ressalva. Outro aspecto 

relevante destes resultados é a mitigação de risco empresarial que, ainda que acompanhada de 

críticas, mas indicado em algumas das estratégias formais da empresa, reforça alguns dos 

principais argumentos observados em teoria. 

 

Para cada manifestação de valor do Quadro 2, foi disponibilizado um descritivo mais 

detalhado a seguir. 

 

 

4.2.1. EI01 - Criação de identidade empresarial 

 

Esta dimensão ocorre principalmente em função da percepção de que a adoção de projetos 

socioambientais faz da Sonae Sierra Brasil uma empresa que se diferencia das demais. Suas 

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

VEI01 Criação de identidade empresarial

SS03  SS04  SS05  

SS07  SS11  SS12  

SS13  SS14  

CC01  CC02  LOJ01 - - -

VEI02
Integração empresarial e 

transferência de conhecimento

SS01  SS02  SS03  

SS05  SS06  SS09  

SS14  

CC01 - - EST08

VEI03 Mitigação de risco empresarial

SS01  SS02  SS03  

SS07  SS08  SS14  

SS17  

CC01
NEG11  NEG12  

NEG16
CC01 EST02  EST03  EST09

VEI04
Organização operacional / 

qualidade / procedimentos

SS01  SS02  SS03  

SS05  SS08  SS14  

SS17  

CC01 NEG05 - -

VEI05
Planejamento de longo prazo e 

alinhamento de interesses

SS03  SS04  SS05  

SS08  SS11  SS15  
CC02 NEG04 - -

VEI06 Motivação de funcionários
SS01  SS02  SS03  

SS04  SS08  SS12  
- NEG10  NEG13 - -

VEI07 Eficiência operacional
SS02  SS07  SS12  

SS13  SS17  
CC02 NEG01  NEG03 CC01 EST01  EST02  EST03

VEI08 Inventivo à inovação
SS02  SS03  SS04  

SS17  
LOJ01 - - EST01

VEI09 Treinamento de Funcionários
SS01  SS02  SS04  

SS05  
- - - -

VEI10 Valorização dos ativos SS010  SS16  - - - -

VEI11
Alinhar estratégica de custos com 

o perfil do negócio
SS02  - - - -

ESTRATÉGIA ASSOCIADA 

AO RELATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE 

CORPORATIVA

CITAÇÕES POSITIVAS DOS 

ENTREVISTADOS

CITAÇÕES NEGATIVAS DOS 

ENTREVISTADOS
COD.

VALORES RELATIVOS A ASPECTOS 

INTERNOS DA EMPRESA
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práticas internas, refletindo seu “DNA”, ou seja, os reais valores da empresa estarão refletidos 

na forma com conduz suas questões sustentáveis. Conforme relatado por SS11 sobre a 

vocação da empresa na condução de projetos socioambientais: "É um DNA da empresa. É um 

diferencial no nosso setor, mais especificamente, acho que a empresa decidiu para fazer sua 

parte". 

  

Outra constatação que sustenta a criação de identidade empresarial são os aspectos culturais 

que permeiam a organização. Segundo SS13: "a questão da sustentabilidade é algo ligado à 

cultura da empresa" e "[projetos socioambientais] são multiplicadores que ajudam a permear a 

cultura na cadeia de relacionamento do grupo".  

 

O reforço dos argumentos que sustentam esta dimensão de valor ocorreu tanto na forma do 

reconhecimento por parte do gestor de expansão da rede varejista (lojista) das ações de 

Shoppings da Sonae, como também da citação de relatos dos gestores das empresas 

concorrentes.  

 

Desta forma, foi possível notar indícios da influência citada por parte dos gestores da Sonae 

sobre a indústria e diferenciação operacional. Foi indicado também pelos gestores 

concorrentes (CC01 e CC02) em ambos os casos que a expansão deste tipo de influência 

ocorreu principalmente em função de relatos de atuais e ex-funcionários, ou seja, os valores 

percebidos foram normalmente trazidos por pessoas que estavam diretamente ligadas às 

políticas, sugerindo: 

 

(i) O destaque que o tema apresenta sobre a equipe da Sonae e; 

(ii) Não há evidência se estes valores podem ser extrapolados por quem não é envolvido 

diretamente nas políticas da Sonae. 

 

Com relação ao lojista, depois de provocado o tema da sustentabilidade na entrevista, apenas 

a Sonae Sierra Brasil foi espontaneamente citada e em dois contextos diferentes. Em ambas as 

citações são possíveis notar alinhamento com as manifestações de valor indicada por gestores 

da Sonae. Isso reforça a formação de identidade que os projetos socioambientais conseguem 

imprimir à empresa, corroborando pontos de vista indicados por gestores da empresa. 

Segundo LOJ01: 
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(...) quando fechamos com a Sonae no Dom Pedro, foi muito marcante como pessoa 

e cidadão saber que eles tinham a questão do reuso da água já implantando. Eles têm 

isso muito forte e, inclusive, os shoppings a partir de então já têm isso. (...) o 

Shopping Boa Vista, que também é da Sonae, tem um projeto de caminhada das 

pessoas. O shopping vira uma coisa da comunidade. Vou de shopping A para 

shopping B talvez porque o shopping não tenha me cativado, mas se começa a fazer 

parte dele isso ajuda a fidelizar, a comprar mais (informação verbal). 

 

 

De acordo com Bonn e Fisher (2011), no contexto do processo de tomada de decisão, a 

estratégia da empresa deve estar plenamente alinhada com seus valores e crenças. Ou seja, a 

sustentabilidade deve estar totalmente refletida desde a estratégia da empresa e ser permeada 

por toda a organização. A colocação dos executivos, considerando que a criação de identidade 

da empresa foi a manifestação de valor relativo a aspectos internos da empresa mais citado, 

corrobora com a teoria. 

 

 

4.2.2. VEI02 - Integração empresarial e transferência de conhecimento 

 

 

Um segundo ponto destacado por sete dos executivos entrevistados é o resultado de 

integração entre diferentes áreas da empresa, incluindo a transferência de conhecimento em 

função da adoção de projetos socioambientais. Normalmente, tais projetos são 

multidisciplinares e tipicamente estão associados a diversas áreas da empresa 

simultaneamente, sendo que a metodologia da adoção de projetos socioambientais no grupo 

ensina a pensar e a interagir com as pessoas. 

 

Uma evidência desta integração pode ser observada em uma citação de SS01. Há um 

indicativo de  uma alteração comportamental de áreas que normalmente não apresentam seus 

incentivos alinhados com a natureza dos projetos socioambientais, mostrando alinhamento 

entre áreas que podem se mostrar desconexas: "vejo uma participação diferente do comercial, 

se antecipando a questões ambientais ainda na fase de negociação" (SS01, informação verbal). 

 

Como resultado desta integração, que é vista em geral como positiva, sob a ótica de alguns 

gestores, ocorre à transferência de conhecimento. Segundo SS02: 
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(...), por exemplo, em caso de algum acidente, há uma divulgação para todos os 

demais e obriga a todos a olhar e despertar a preocupação quanto às medidas 

tomadas na ocorrência. Eventualmente pode até mesmo resultar em alteração de 

metas. É uma ferramenta de aprimoramento contínuo. O objetivo é criar uma linha 

de aprendizado.  

 

 

Esta dimensão se apresentou em um argumento de um gestor externo à Sonae. Foi destacado 

por um dos executivos das empresas concorrentes, que, em caso de rodízio de gestores entre 

os empreendimentos de sua empresa, é possível perceberem naqueles que passaram por 

shoppings certificados um comportamento diferente. O conhecimento pode ser replicado em 

demais unidades da rede, mesmo não havendo a certificação em todos eles. Segundo palavras 

de CC01: “Apesar de [a certificação] te trazer um custo, te traz muita benfeitoria. Pulverizar o 

conhecimento do gerente que passou pelo shopping certificado é um ponto positivo”. 

 

As estratégias de RC da empresa também reforçam o valor gerado pela integração e 

transferência de conhecimento. Reconhecem a importância de manter programas de formação, 

desenvolvimento e capacitação. De acordo com EST08: 

 

 

Certificamo-nos igualmente de que honramos o nosso compromisso para com a 

igualdade de oportunidades e continuamos a implementar programas que visam 

incentivar a participação dos colaboradores e reforçar as suas capacidades através de 

ações de formação e desenvolvimento. 

 

 

4.2.3. VEI03 - Mitigação de risco empresarial 

 

 

Com a mesma frequência de citações, a componente de mitigação de risco empresarial foi 

destacada por 7 dos 17 entrevistados. Alguns tipos de risco envolvidos podem ser percebidos 

nas citações, principalmente: 

 

(i) Riscos operacionais, na medida em que novas e mais restritas exigências tendem a ser 

demandadas das empresas no futuro, podendo resultar em aumento do passivo 

ambiental e trabalhista; 
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(ii) Risco de imagem, na medida em que projetos socioambientais reduzem riscos de 

acidentes de trabalho e ambientais, que afetariam a imagem e a marca, e; 

(iii)  Risco de desvantagem em relação aos concorrentes, caso a demanda por 

posicionamento sustentavelmente responsável das empresas passe a ser determinantes 

na escolha pelo cliente. 

 

A lógica que sustenta a argumentação da utilização de projetos socioambientais como fatores 

de redução de riscos operacionais são tipicamente embasados em função de um preparo 

prévio da empresa às demandas que os executivos percebem serem tendências de exigências 

futuras. 

 

Com relação ao risco de imagem, um ponto levantado é o maior controle que os projetos 

socioambientais fornecem à gestão do negócio. Ou seja, a cadência conferida pelos projetos 

socioambientais representa um intangível na medida em fornece informação mais confiável, 

mesmo em caso de questionamentos e momentos de crise. 

 

Estar preparado para alteração do comportamento do consumidor, passando a demandar 

conformidade com práticas sustentáveis, foi explicitamente destacado por alguns 

entrevistados. Segundo palavras de SS07: "Na medida em que esta cultura [da 

sustentabilidade] se espalha por todos os setores, aí vira o jogo: aquele que não é sustentável 

passa a ser excluído". 

 

A percepção da dimensão de mitigação de risco também parece ser permeada entre 

investidores. Dado que a adoção de projetos socioambientais não é uma decisão óbvia e, 

portanto, unânime entre os investidores e acionistas, a aprovação de sua adoção envolve 

negociação entre as partes. Nesta ótica, a percepção de mitigação de risco representa uma 

relevante maneira de alinhamento de estratégia na sua adoção. 

 

Acima de tudo, os projetos socioambientais apresentam a mesma lógica dos seguros 

tradicionais ou de opções reais. O prêmio associado ao seguro pode ser comparado ao custo 

superior que os projetos apresentam, por serem mais exigentes que a legislação tradicional. 

Uma evidência desta lógica é mencionada por SS08. “Por exemplo, [o uso de] sprinklers no 

entre forro: nossa norma não exige, mas as boas práticas exigem então nós adotamos. E se 
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nunca pegar fogo, perdemos dinheiro? Não é essa a ótica. A ótica é não pegar fogo, mas [...] o 

risco é menor.” 

 

Com relação ao conteúdo das estratégias de RC da empresa, três delas estão associadas à 

mitigação de risco empresarial (EST02, EST03 e EST09). Nos dois primeiros casos, é 

explicitamente destacada a relevância da questão de a empresa estar preparada para alterações 

em regulação no futuro. Quanto a EST09, é possível inferir principalmente para a redução de 

passivos, em se tratando de acidentes com clientes e funcionários. Segundo EST02: 

 

 

Ao aumentarmos a eficiência no consumo de água das nossas operações, estaremos 

não apenas reduzindo a nossa exposição aos riscos associados à escassez de água, 

como também a minimizar a nossa pegada de água, a gerar poupanças de custos e a 

prepararmo-nos para a legislação que venha a ser eventualmente aprovada. 

 

 

Coincidindo com os argumentos apresentados pelos gestores da Sonae Sierra Brasil, houve a 

percepção positiva desta dimensão de valores por um dos entrevistados de empresa 

concorrente (CC01). Neste caso especificamente, a certificação de um empreendimento em 

que participara diretamente da implantação serviu como signaling e teve como sustentação o 

fato deste novo empreendimento de sua empresa estar sendo desenvolvido em uma área 

ambientalmente delicada, em que a atenção da mídia e dos poderes públicos aumentava e 

ganhava importância. O ganho de capital intangível no caso ocorreria na forma de mitigação 

de riscos operacionais, principalmente em negociações com o poder público e com a 

sociedade do entorno. Segundo as palavras de CC01: “a opção [do investidor] para mostrar ao 

público e governo que o shopping era sustentável [...] Optou por fazer a certificação e 

trabalhamos para fazer o mais rápido possível”. 

 

Entretanto, o mesmo entrevistado indica contrapontos, a partir dos quais é possível inferir que 

a percepção de risco não é homogênea aos gestores. Ainda que a certificação confira o rigor 

para a empresa atuar de maneira mais regular perante os órgãos públicos possíveis, o risco do 

não cumprimento parece ser menor que o custo da implantação, segundo sua percepção: 

 

 

O custo que temos para certificar o empreendimento, transformar a gestão 

operacional em uma certificação que tem regras e procedimentos [e] é caro. Deve 
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haver uma gestão não só de consultoria como também internamente, além dos custos 

de adequação. [Para] a ISO 14001 [o empreendimento] deve estar 100% legal com 

todas as normas e leis. Quando entramos em normas e legislação, começa a ter um 

investimento (informação verbal). 

 

 

Percepções públicas de problemas ambientais, pressões dos poderes públicos através da 

legislação e evitar controle regulatório são problemas centrais para que as empresas queiram 

ser percebidas como verde (BANERJEE, 2002). Segundo o autor, citando Newton and Harte 

(1997:91): “Vision of Sustainable Development” promoted by the Business Council for 

Sustainable Development is to “maintain entrepreneurial freedom through voluntary 

initiatives rather than regulatory coercion”. 

 

Resultados práticos diretos do fator de mitigação de risco podem ser observados também em 

pesquisa indicando a redução de valores pagos em prêmio de seguros como diretamente 

associados a projetos socioambientais e certificações (FUERST; MCALLISTER, 2011). 

 

Na pesquisa conduzida por Berns et al. (2009), fica evidente o grau de incerteza na qual 

gestores devem tomar decisões. Há também consenso de que assuntos relacionados à 

sustentabilidade irão ganhar importância e um dos principais pontos indicados é a crescente 

pauta da sustentabilidade na agenda das políticas públicas. Desta forma, se antecipar a 

alterações em regulações representa relevante fator de redução de risco.  

 

 

4.2.4. VEI04 - Organização operacional / qualidade / procedimentos 

 

 

As certificações ISO 14001 e OHSAS 18001, associadas à estrutura de metas e procedimentos 

internos da empresa resultam, na percepção de sete dos entrevistados, em maior organização 

operacional, maior qualidade e procedimentos melhor seguidos. A própria característica de 

padronização e cultura de documentação que, principalmente, as certificações conferem à 

operação, naturalmente faz com que haja maior rigor e cuidado na definição dos 

procedimentos.  
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A preocupação em conseguir atender à legislação, agravada pela complexidade da legislação 

no Brasil, faz com que os gestores percebam a mais-valia que as certificações trazem ao 

negócio. Segundo SS02: 

 

 

[A certificação] te faz andar em uma linha correta, te obriga a seguir toda a 

legislação e todo sistema de qualidade te empurra para melhoria, sempre. Dizer que 

hoje você cumpre toda a legislação, pode não ser verdade daqui a seis meses. Rodar 

o sistema de gestão te obriga a estar em dia com a legislação. 

 

 

Sendo na essência uma metodologia de qualidade, as certificações buscam como resultado a 

melhoria contínua, representando outra dimensão de valor percebida. A cadência que os 

projetos socioambientais resultam no cotidiano da empresa, assim, podem ser entendidos 

como efeitos colaterais positivos na sua adoção inicial, mesmo que isto não tenha sido um dos 

principais motivos no desenho da sua adoção pela alta gerência. 

 

Uma preocupação levantada por alguns gestores é a questão da doutrina que as certificações 

deixam como legado na empresa. Isso acontece porque no Brasil, os processos ainda são 

baseados nas pessoas e os acidentes acontecem justamente por esta dependência, segundo o 

entendimento dos gestores. 

 

Isto também resulta em melhoria operacional, mesmo mantendo o alto grau de envolvimento 

humano nos processos, porque obriga a empresa a repensar seus processos e tratar falhas na 

raiz. Isto ocorre porque a empresa é obrigada a avaliar os projetos de maneira profunda, da 

forma como as certificações exigem. No caso de shopping centers, atividades de grande risco 

podem ser observadas, principalmente (mas não somente), durante o processo de obras. A 

certificação faz com que os procedimentos de segurança sejam mais facilmente seguidos. 

 

Mesmo para gestores, cujas atividades normalmente não envolvem altos riscos de acidentes, o 

fato de se estar sempre cobrando dos diversos níveis um maior rigor com relação à segurança 

faz com que o comportamento seja alterado, pois passam a ter que focar na sustentabilidade 

como exemplo de gestão, com os mesmos efeitos de uma gestão voltada à qualidade. Neste 

sentido, até mesmo pode ser considerada uma forma de alteração na cultura que a empresa 
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apresenta, dada a frequência com que estes temas são debatidos e acompanhados em todos os 

níveis. 

 

Com relação ao ponto de vista dos gestores externos, CC01 indicou a relevância dos ganhos 

em organização operacional que a cadência das certificações confere à empresa. Neste caso, 

há a percepção da eficiência operacional, não somente como redução de desperdícios, mas 

também como fonte de procedimentos melhor desenhados. Segundo seus comentários: 

 

 

Em relação à operação e à legislação, eu acho muito favorável. Porque vemos que 

são processos claros, estritamente ambientais, que vemos resultado na prática e de 

gestão interna de processos. Antes não tínhamos nada escrito, mas a ISO exige um 

procedimento para ser seguido, medição de ruído, de qualidade do ar. Conseguimos 

fazer uma certificação ISO sem engessar. Vemos melhoria total na operação, tanto 

no levantamento [como na solução] de problemas operacionais. 

 

 

Entretanto, dois entrevistados levantaram a questão de possibilidade de cópia pela 

concorrência. A forma como a Sonae Sierra opera, replicando e difundindo amplamente os 

procedimentos e mesmo os processos de qualidade, pode eliminar eventualmente sua 

vantagem competitiva (NEG05). uma vez que são amplamente difundidos e replicáveis. Esta 

problemática pode ser percebida sob dois ângulos: (i) baixa dificuldade de replicação do 

modelo pela concorrência, principalmente em função da possibilidade de outras empresas 

também buscarem as certificações, e (ii) dificuldade de sustentar diferenciação entre empresas 

de fato engajadas com a sustentabilidade com outras ações mais superficiais. 

 

Lubin e Esty (2010) comparam diretamente o impacto da sustentabilidade na forma com que 

as empresas são geridas com o fenômeno da qualidade nos anos 70. Após um evento relevante 

que alterou a forma como negócios eram geridos, como no caso da crise do petróleo, 

qualidade passou a ser mandatória e alterou a estrutura da vantagem competitiva dos 

mercados tradicionais maduros do ocidente para os centros fabris japoneses calcados em 

TQM.  

 

 

4.2.5. VEI05 - Planejamento de longo prazo e alinhamento de interesses 
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Aspectos dos projetos socioambientais que resultam em planejamento de longo prazo e 

alinhamento de interesses foram citados por seis dos entrevistados. O ciclo de vida de um 

Shopping Center atinge diversas décadas, o que torna a questão do planejamento e controle 

essencial para a avaliação de desempenho da operação. 

 

Sobre este assunto, planejamento de longo prazo deve obrigatoriamente passar por 

alinhamento dos interesses entre os gestores e os objetivos centrais da empresa. Segundo 

SS03:  

 

 

Quer sobre o ponto de vista da segurança ou ambiental, temos targets que são 

revistos periodicamente e que entram nos objetivos de remuneração das pessoas, 

inclusive, [mas que] às vezes não é fácil ter aderência. Mas pouco a pouco vamos 

tendo mais aderência, porque é de longo prazo e depende da educação das pessoas.  

 

 

Ao associar o planejamento de longo prazo com os projetos socioambientais, as políticas 

também priorizaram o alinhamento de interesses entre os funcionários e a empresa, pois parte 

dos entrevistados indicaram o impacto do desempenho destes projetos em sua remuneração 

variável. Ainda, considerando as condições heterogêneas nas quais os empreendimentos são 

concebidos, a questão de flexibilidade na avaliação dos projetos levam em consideração as 

questões técnicas específicas para se adequar à realidade local, que pode ser alterada com o 

tempo, conforme os ajustes necessários vão aparecendo. 

 

O valor emergente desta dimensão é o maior rigor e cuidado com que a empresa 

obrigatoriamente necessita ter quando do seu planejamento de longo prazo. Segundo SS08: 

"[ao se adotar os projetos socioambientais] é maior, o cuidado com o negócio é maior". 

 

No modelo de negócio de shopping center alinhamento de interesses é uma questão central. A 

estrutura de custos e dinâmica de investimentos recai sobre diferentes elos, quais sejam: (i) 

investidores proprietários do negócio, que normalmente realizam os investimentos, e (ii) 

lojistas condôminos dos empreendimentos, que arcam com os custos condominiais. 
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Indiretamente, os investidores são impactados pelos custos condominiais, na medida em que a 

viabilidade observada pelo lojista considera os custos globais e parcialmente através de 

vacância. Entretanto, o elo que arca diretamente com estes custos ao longo do tempo é 

principalmente o lojista. Desta forma, as políticas sustentáveis necessitam balancear esta 

equação em que os investimentos feitos resultem apenas em benefícios aos lojistas.  

 

Corroborando com o posicionamento indicado pelos gestores da Sonae, CC02 indica como 

exemplo de benefício interno à operação os ganhos em eficiência operacional que a cadência 

proporcionada por projetos socioambientais imprimem à empresa. Ele cita também o 

alinhamento de interesse entre funcionários que as certificações trazem. As políticas de 

sustentabilidade também auxiliam na priorização e organização do fluxo de investimentos, 

pois, desenvolve o senso de urgência que irregularidades podem resultar na operação. 

 

Por outro lado, três dos entrevistados destacaram a necessidade de adequação das metas 

impostas pela empresa a condições mais realistas com aquelas observadas no contexto atual 

(NEG04). Por exemplo, a citação de SS04: "acho que [...] buscamos padrões europeus para 

coisas do mercado brasileiro, que estamos 30 anos atrás. É uma realidade que não é a nossa. 

Isso é um desperdício de dinheiro? Muitas vezes é. Isso acaba não se transformando em valor 

[direto à empresa]". 

 

Para ser administrada seriamente, a questão da sustentabilidade deve encorajar executivos 

sêniores a focar em horizontes de longo prazo e adotar um plano de ação estratégico voltado 

especificamente à sustentabilidade (BONN; FISHER, 2011). Nota-se, desta forma, um 

alinhamento estratégico de fato na empresa, alinhado com a perspectiva teórica abordada pelo 

autor.  

 

 

4.2.6. VEI06 - Motivação de funcionários 

 

 

Outra manifestação de valores gerados pelos projetos socioambientais percebidos pelos 

gestores (35% do total) é o efeito positivo na motivação de funcionários. Em tempos onde a 

informação é cada vez mais valorizada, assim como os custos de treinamento, reter 

funcionários treinados passa a ser cada vez mais relevante dentro da estratégia empresarial. 
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Associado a isso, o sentido do trabalho, quando da capacitação de mão de obra, ganha 

relevância. A cada nova geração, menor resiliência e a necessidade de constante mudança faz 

com que novos projetos também sejam desejáveis na medida em que oferecem estímulo ao 

constante aprendizado. Segundo SS01, "no dia em que meu trabalho passar a ser rotina e não 

aprender mais, ela não é mais interessante para mim, querer aprender um pouco mais [...] Isto 

faz com que os colaboradores fiquem na Sonae Sierra". 

 

Como consequência direta, há a tendência da redução de rotatividade da mão de obra e a 

forma positiva como a empresa é vista também é um fator observado nas citações. 

 

Mais acentuadamente nos últimos anos, a indústria de shopping centers vem passando por 

uma fase inicial de consolidação e crescimento significativo. Isto faz com que a demanda por 

funcionários capacitados seja particularmente aguda e em muitos casos é comum observar a 

rotatividade de funcionários capacitados entre as principais empresas. Neste cenário, 

diferenciar uma empresa da outra como forma de estimular contratações e retenções é valioso. 

Entretanto, o contraponto levantado por um dos entrevistados na gestão dos projetos 

socioambientais é o fator desmotivador que metas mal desenhadas podem resultar (NEG10). 

Segundo SS01: "[é necessário] tornar as metas adequadas à nossa realidade [...] Isto de 

alguma forma é fator de desmotivação" "As metas são muito ambiciosas e nem sempre é 

possível atingir". 

 

De maneira similar, porém tratando de aspectos mais culturais da empresa, quanto a histórico 

de hábitos das pessoas e sua resistência a mudanças, foi destacado como aspecto negativo o 

desgaste interno em função das relevantes demandas que os projetos impõem aos funcionários 

da empresa (NEG13). Segundo SS03: "temos muitas dificuldades e desafios, porque é difícil 

mudar hábitos, convencer as pessoas". 

 

O resultado da pesquisa de Berns et al. (2009) indica também que há uma pressão por parte de 

diversos stakeholders para que as empresas ajam no sentido de aprimorar suas práticas 

socioambientais. A resposta da empresa a estas questões ajuda a aumentar a moral diante de 

sua força de trabalho. 
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Outro efeito da qualidade de empreendimentos verdes sobre a motivação de funcionários é a 

qualidade das amenidades dos empreendimentos, que tem impacto direto na percepção de 

trabalho dos funcionários. Aspectos como temperatura, umidade, ruído e ergonomia, inclusive, 

representam importantes fatores de faltas e desmotivação no ambiente de trabalho (BERGS, 

2002).  

 

 

4.2.7. VEI07 - Eficiência operacional 

 

 

Valores dos projetos socioambientais apropriados pela empresa na forma de eficiência 

operacional foram levantados por cinco dos gestores. Nestes casos, a forma de valor percebida 

poderia ser traduzida em economia de recursos de fato, ainda que esta economia não 

represente a justificativa para a adoção dos projetos. 

 

Desta forma, a otimização de recursos através da redução de desperdícios é apontada. Ou seja, 

a melhor forma de gestão em função do maior controle que os projetos conferem resulta 

menor consumo de recursos. 

  

A inovação que sustenta a operacionalização dos projetos também é destacada, sem 

necessariamente implicar em maiores custos operacionais adicionais. Conforme citação de 

SS02:  

 

 

(...), por exemplo, urinol sem água, que está nas diretrizes [do programa de 

sustentabilidade]. Para o cliente final tanto faz como usuário, mas é mais um 

exemplo visual da demonstração da preocupação com a sustentabilidade. É mais 

eficiente que o tradicional, operados sob as corretas condições (informação verbal). 

 

 

Outro aspecto da eficiência operacional resultante destes projetos é a preocupação 

interdepartamental com a concepção do empreendimento como um todo. Não é raro 

observarmos em empreendimentos desta complexidade falhas na comunicação que resultam 

em ineficiências operacionais e, consequentemente, maiores desperdícios de recursos. Desta 

forma, pelo simples fato de as diferentes áreas terem que interagir sobre as ações 
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socioambientais da empresa, segundo SS12: “faz com que tenhamos melhor aproveitamento 

em termos de sustentabilidade, com menor consumo de energia, menor consumo de água, 

melhor aproveitamento da luz natural”. 

 

De forma ainda mais expressiva, há o impacto direto das certificações na otimização de 

recursos. Reforçando sua característica como sendo programas de qualidade, a redução de 

resíduos e eficiência operacional através de melhoria contínua, os benefícios neste aspecto são 

destacados por parte dos entrevistados. 

 

Eficiência operacional foi o item com mais comentários feitos pelos gestores de empresas 

concorrentes. Reforçando positivamente esta dimensão de valor, ambos os gestores 

entrevistados perceberam que o valor principal recai ao lojista através da eficiência 

operacional, que resulta em economia de recursos que tais projetos proporcionam. Neste 

sentido, portanto, CC02 destaca que a principal forma de geração de valor é a economia direta 

proporcionada na adoção destes projetos. 

 

Esta poderia ser apontada como uma das principais diferenças entre os pontos de vistas dos 

gestores da Sonae, onde os itens mais frequentemente indicados são relativos à criação de um 

patrimônio intangível à empresa (como VEI01 e VEE01). Ou seja, para estes gestores, os 

aspectos que justificam a adoção dos projetos socioambientais apresentam caráter mais 

técnico, em contraste com os mais citados pela Sonae, com fundamentos mais subjetivos. 

 

Neste caso, segundo CC02, mesmo para projetos sustentáveis, a principal forma de avaliação 

da sua adoção seria a viabilidade financeira, ainda que se considerasse projeções dos custos 

operacionais. Ou seja, mesmo atuando diretamente em projetos sustentáveis, portanto, não 

percebe a própria empresa como a principal beneficiada na apropriação direta dos valores 

gerados pelos projetos socioambientais. 

 

A eficiência operacional também está representada como manifestação de valor nas 

estratégias de RC da empresa. Em três áreas distintas (EST01, EST02 e EST03), é indicado 

no seu plano de estratégia o valor que os projetos socioambientais geram em termos de 

economia direta que a eficiência resulta diretamente. No caso de EST01, “Ao longo dos 

últimos anos, a nossa estratégia em matéria de Energia e Clima tem-se focado no aumento da 
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eficiência energética das nossas operações e na redução das emissões de gases com efeito de 

estufa (GEE) resultantes das nossas atividades diretas e indiretas”. 

 

No entanto, citado por nove gestores, ou seja, mais da metade do total, nota-se que a 

burocracia associada com as diversas tarefas desempenhadas pela empresa no tocante dos 

projetos socioambientais representa por si só um desperdício de recursos humanos e tempo 

(NEG01). As certificações neste caso também têm participação central, em função de toda a 

demanda de evidenciação dos processos e informações processadas. Nos relatos de SS08 e 

SS10: "Hoje nos dá mais trabalho lançar no sistema, que fazer o trabalho. Hoje tenho pessoa 

especificamente para lançar as evidências" e "Estudos complexos [...] incorrem em custos e 

oneram a operação [e] excedem ao benefício para o qual aquela intervenção estaria projetada". 

 

Maior complexidade operacional que resulta de alguma forma em ônus para a operação 

também foi levantada como um ponto negativo das demandas dos projetos socioambientais 

por três executivos (NEG03). Segundo os entrevistados, soluções para atendimento das metas 

ambientais da empresa implicam em procedimentos e tecnologias mais complicadas e às 

vezes caras à operação. Conforme indicado por SS02: 

 

 

Às vezes o projeto cabe no orçamento, mas não há fornecedor adequado ou é incerto 

o mercado de peças de reposição, quando há grande incerteza no futuro. Por 

exemplo, o sistema [de descarga] a vácuo para Shopping Center não vale a pena. O 

usuário não está acostumado com o sistema e acaba depositando no vaso tudo o que 

não pode (informação verbal). 

 

 

Alinhando os pontos de vista negativos levantados pelos gestores da Sonae, os gestores das 

empresas concorrentes também destacam fatos desmotivadores da adoção dos projetos 

socioambientais. Segundo as entrevistas, é possível destacar a baixa percepção dos gestores 

quanto à vantagem gerada pelos projetos socioambientais, quando alinhada com uma das 

maiores críticas dos gestores da Sonae: a burocracia e demasiada rigidez operacional. 

Segundo CC01, “Pelo que parece, é uma gestão engessada. O processo ser sistêmico ao grupo 

e não à unidade, necessitando passar pelo grupo para tudo. Aí você tem uma operação 

completamente engessada. O gestor não pode fazer nada, porque tudo deve ser levado ao 

superior”. 
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Uma última questão levantada pelos entrevistados das empresas concorrentes quando 

provocada a questão do posicionamento da Sonae com relação especificamente à 

sustentabilidade foi a limitação de recursos disponíveis e o trade-off entre as diferentes 

modalidades de despesas. Uma vez que os custos dos projetos socioambientais normalmente 

recaem sobre os lojistas através de rateio de despesas, os múltiplos de custo condominial 

passam a serem limitadores naturais de recursos. Tipicamente, tais despesas são básicas e 

indispensáveis, muitas vezes indivisíveis, o que faz com que os gestores necessitem priorizar 

seus gastos. Ainda que trabalhando hipoteticamente, o ponto levantado tem sua relevância na 

medida em que revela o dilema na adoção de projetos socioambientais em detrimento de 

benefícios mais óbvios ao negócio. Segundo apontamento de CC01: “os condomínios da 

Sonae não devem ser altos [...] Talvez aplica na certificação e deixa de aplicar na manutenção 

predial”. 

 

A redução de custos operacionais é destacada em estudos empíricos na literatura e representa 

uma das três principais formas de retorno ao investidor (FUERST; MCALLISTER, 2011). A 

essência da economia e otimização no uso de recursos nos quais enfocam os programas de 

sustentabilidade e gestão por si só já representam ganhos diretos que suportam sua adoção. 

 

 

4.2.8. VEI08 - Inventivo à inovação 

 

 

O incentivo à inovação em si que os projetos socioambientais resultam na empresa é uma 

forma de valor citada espontaneamente por oito dos entrevistados. Ainda que haja dentro da 

empresa uma política totalmente destinada à inovação, houve também sua associação à 

sustentabilidade.  

 

Conseguir aproveitar tecnologias emergentes em função do incentivo de se inovar faz com 

que as oportunidades sejam mais bem aproveitadas, conforme relato (SS03): 

 

 

(...) só propiciou o aparecimento [de oportunidades através da] diretriz do sistema de 

gestão [com foco em inovação], senão passaria a oportunidade. Por exemplo, [foi 

desenvolvido] um sistema de aquecimento de água por energia solar, mas a partir de 

materiais reciclável, que funciona, não serve para gerar energia, mas é barato. Foi 

desenvolvido com materiais que temos à mão (informação verbal). 
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O incentivo é institucionalizado e explicitamente perseguido e mesmo recompensado, 

segundo os entrevistados. E mesmo quando inovação e sustentabilidade são analisadas à parte 

no grupo, há a convergência de percepção dos objetivos. 

 

Em um segmento tradicional e relativamente homogêneo como a de shopping centers, a 

preocupação e estruturação na adoção de projetos socioambientais podem ser percebidas 

como uma inovação em si. Por exemplo, segundo SS04, "um selo verde na bolsa seria mais 

para abrir caminho, da mesma forma que abrimos caminho no Brasil com uma séria de 

tecnologias para shoppings que no Brasil não é obrigatório. Um sinalizador de inovação".  

 

Analogamente à integração entre diferentes áreas e pessoas, especificamente sobre o incentivo 

à inovação que os projetos sustentáveis conferem à empresa houve também a percepção de 

que funcionários se envolvem mais em suas atividades, sempre que são provocadas pelos 

sistemas de inovação e sustentabilidade no grupo. 

  

Com relação à comparação com os argumentos dos gestores externos, para esta manifestação 

de valores, o lojista entrevistado indicou a inovação como sendo uma fonte de preocupação 

futura relevante. Ainda que pouco associando diretamente esta faceta da inovação à 

sustentabilidade, o apontamento surgiu ao ser questionado sobre os desafios futuros da 

empresa. Nas palavras de LOJ01: “acho que [os grupos investidores] precisam ser mais 

seletivos na hora de implantar Shopping Centers. Depois, [será importante] ficar se 

reinventando na inovação". 

 

Finalmente, alinhado com esta manifestação de valor está à estratégia de RC da empresa, 

indicando a crença de que a busca pela eficiência energética fomenta também a inovação, 

ainda que especificamente nesta área. Conforme consta em EST01: 

 

 

Acreditamos que a criação de edifícios de baixo consumo energético e baixas 

emissões de carbono, atrativos tanto para os investidores como para os ocupantes, 

nos dá uma vantagem competitiva e permite assumirmo-nos como líderes do setor 

em termos de inovação no domínio da eficiência energética (informação verbal). 
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A inovação é uma das principais maneiras de alterar a forma como empresas competem 

(LUBIN; ESTY, 2010). O autor destaca observações feitas em empresas líderes em algumas 

indústrias, onde nota que uma das quatro etapas pela qual esta liderança de mercado foi 

atingida é a diferenciação que no longo prazo é alcançada através da mudança de cultura 

corporativa pela inovação. 

 

 

4.2.9. VEI09 - Treinamento de Funcionários 

 

 

Um ponto fundamental, principalmente nas certificações, é a questão da transferência de 

conhecimento e treinamento de funcionários. Observado por dois dos gestores da empresa, 

esta característica dos projetos socioambientais resulta em melhor preparo da equipe atingido, 

naturalmente, como consequência dos pontos indicados pelo processo de certificação em si e 

da metodologia de acompanhamento e metas da empresa. 

 

A mudança na atitude de funcionários não somente bem treinados, mas capacitados de acordo 

com os conceitos da empresa ocorre em função da informação que os programas exigem. Isto 

facilita a operação e cria uma curva de aprendizagem, uma vez que dentro da certificação já se 

sabe quais são as principais questões a tratar. E também há a percepção de que, conforme a 

exigência da capacitação da força de trabalho é aumentada, os procedimentos de transferência 

de conhecimento são mais objetivos. Segundo SS01: "mesmo para quem entra neste momento 

e tem um mínimo de informação saberá que estes temas [tratados pelos projetos 

socioambientais] são os principais". 

 

Associada à questão de sentido do trabalho, os treinamentos fazem com que funcionários se 

identifiquem com a empresa em função de seus projetos socioambientais. O acompanhamento 

e divulgação dos resultados também é uma expressão do envolvimento dos funcionários com 

as causas do projeto. Pelas palavras de SS04: "Nós somos muito envolvidos no escritório para 

as campanhas de conscientização que são medidas, quanto fazemos de reciclagem, sendo um 

dos itens das métricas de sustentabilidade". 

 



77 

 

Recrutamento, retenção e engajamento de funcionários têm sido percebidos como um dos 

principais benefícios da gestão de sustentabilidade nas empresas (BERNS et al., 2009). 

Segundo os autores, em função desta percepção, capacitação de funcionários está entre uma 

das principais forças que causam impacto na decisão de investimentos sustentáveis, de acordo 

com o resultado de sua pesquisa.  

 

 

4.2.10. VEI10 - Valorização dos ativos 

 

 

A valorização dos ativos como manifestação de valor de projetos socioambientais foi indicada 

por dois entrevistados. 

 

A preocupação integrada que os projetos socioambientais apresentam, fazendo com que 

melhores soluções sejam alcançadas, resulta em maior valor da edificação em si. Ainda que 

não haja um balanço de contas sobre o custo superior da adoção dos projetos, comparado com 

a valorização da edificação, não seria demasiado levantar esta questão, porque a estruturação 

do investimento como um todo tipicamente passa por estudos de viabilidade. 

 

Analisando sob a ótica da valorização do negócio como um todo, dentro do modelo de 

negócios de Shopping Center, o investidor pode ser o proprietário direto do empreendimento, 

mas certas ações e investimentos podem ser feitas pelo condomínio de locatários. Ou seja, no 

caso da indústria, podem-se adotar os projetos sem a necessidade de comprometer capital por 

parte do investidor, reforçando os argumentos para sua adoção. 

  

A priori há evidências de que edificações eco amigáveis venham a obter um prêmio tanto nos 

valores de locação, quanto na valorização do edifício em si (FUERST; MCALLISTER, 2011). 

Esta valorização pode ocorrer tanto por maiores valores praticados de fato, como também 

através de menor vacância, um dos principais indicadores de desempenho em Shopping 

Centers.  

 

Valorização indireta do ativo também pode ser observada em Green Buildings através do 

ganho de produtividade de equipes associado às questões físicas de edificações. Bergs (2002) 

propõe uma metodologia de avaliação destas edificações em termos de saúde, conforto e bem 
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estar inerentes à edificação em si e indica que um ambiente de trabalho de baixa qualidade 

tende a levar a uma produtividade reduzida. 

  

Por outro lado, Sayce et al. (2010) levantam críticas nas abordagens teóricas envolvendo a 

ligação entre valores de empreendimentos verdes e suas credenciais sustentáveis. Os 

principais motivos indicados são as características que devem ser consideradas para 

caracterizar um empreendimento como sustentável e a qualidade das informações levantadas.  

 

 

4.2.11. VEI11 - Alinhar estratégica de custos com o perfil do negócio 

 

 

Finalmente, um dos entrevistados indicou o alinhamento da estratégia de custos com o perfil 

do negócio. Considerando o perfil de longo prazo que um shopping center apresenta, é muito 

importante que seja observado o horizonte no qual as decisões do presente podem vir a afetar 

o futuro. 

  

Desta forma, a existência das metas ambientais é uma forma de ressaltar a adequação da 

estrutura de custos que os empreendimentos terão, em função da decisão de investimentos. 

Esta discussão e acompanhamento obriga a constante adequação da estrutura de custos e 

serviço dos empreendimentos à sua realidade, refletindo o dilema de custo-benefício dos 

projetos socioambientais. Segundo SS02: 

 

 

Os standards obrigam a cumprir tudo o que é crítico. Por exemplo, com relação à 

iluminação deve ser observada a luminosidade mínima operacional, mas também um 

consumo de energia máximo, ainda que para este atingimento seja necessária uma 

tecnologia mais cara, afinal de contas shoppings centers são empreendimentos 

projetados para durar muitos anos (informação verbal). 

 

 

Segundo Berns et al. (2009), o horizonte no qual devem ser consideradas as questões de 

sustentabilidade são de prazo mais longo que as tradicionais, indo além de 1 a 5 anos, como 

normalmente é constatado no planejamento das empresas. Desta forma, qualquer análise sob 

esta luz apresentará uma alavancagem de relevância em contraste com as análises e obriga as 

empresas a tratarem sua estrutura de custos de maneira mais criteriosa. 
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Como forma de simplificar a compreensão e visualização da natureza dos valores gerados por 

projetos socioambientais, foi feito um agrupamento e concatenação dos mais frequentemente 

citados. A partir desta análise, foi possível observar cinco subgrupos principais para o 

agrupamento de valores intrinsecamente ligados à operação: 

 

(i) Efeito moral resultante da identidade empresarial e motivação de funcionários, 

suportado pelas citações classificadas como Criação de identidade empresarial e 

Motivação de funcionários. Este agrupamento é justificado pela racional 

semelhante que esta manifestação de valores gerados por projetos socioambientais 

representam na tendência de retenção e melhora no rendimento da força de 

trabalho da empresa;  

(ii) Maior integração empresarial, transferência de conhecimento e treinamento de 

equipes, justificadas pelas citações classificadas como Integração empresarial e 

transferência de conhecimento e Treinamento de Funcionários. Este grupo foi 

observado em função da faceta de qualificação técnica que os projetos 

socioambientais conferem naturalmente aos funcionários da empresa sob estas 

diferentes formas; 

(iii) Redução substancial de risco empresarial, bem como valorização de ativos, 

justificadas pelas citações classificadas como Mitigação de risco empresarial e 

Valorização dos ativos. Mesmo que indiretamente relacionados, este agrupamento 

pode ser observado na medida em que resulta de certa forma em aumento de valor 

empresarial através de seus ativos, seja pela redução de um possível passivo, seja 

pela valorização das propriedades em si; 

(iv) Eficiência operacional e melhor controle de qualidade, baseadas nas citações 

Organização operacional / qualidade / procedimentos e Eficiência operacional. 

Principalmente resultante da característica natural como programa de qualidade 

das certificações, pode-se entender como correlacionadas estas manifestações, cujo 

resultado direto é um maior rigor e robustez operacional da empresa através de 

melhores práticas e procedimentos; 

(v) Subsídio para alinhamento de interesses e base para planejamento de longo prazo, 

onde a base para este agrupamento foram as citações classificadas como 

Planejamento de longo prazo e alinhamento de interesses.  
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4.3. Valores apropriados pela empresa associados a aspectos externos à 

operação 

 

 

O segundo agrupamento de percepção de valores gerados pelos projetos socioambientais são 

aqueles que apresentam impacto direto na empresa, porém através de aspectos externos à suas 

operações. São tipicamente formas de relacionamento com os demais stakeholders ou gerando 

vantagem competitiva através de diferenciação. 

 

A seguir, a distribuição das frequências com que os valores percebidos foram citados pelos 

entrevistados: 

 

 
Figura 7 - Distribuição de frequência de citações por manifestação de valor  

Fonte: autor. 

 

Analogamente à organização de dados realizada no conjunto de valores referentes aos 

aspectos internos da operação, procedeu-se da mesma forma com o conjunto de valores 

referentes aos aspectos externos à operação.  
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VEE09 - Fidelização de Clientes

VEE08 - Melhorar o relacionamento com o lojista (cliente)

VEE07 - Melhorar o relacionamento com poderes públicos

VEE06 - Melhorar o relacionamento com a comunidade

VEE05 - Mídia espontânea e Publicidade

VEE04 - Posicionar a empresa com sócios / investidores

VEE03 - Sinalização ao mercado

VEE02 - Diferenciação

VEE01 - Benefício de imagem e marca

Apropriação de Valores associdados aos Aspectos Externos da Operação -
Número de Gestores que citaram espontanamente 
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A mesma racional foi utilizada na organização e apresentação dos dados, que têm por objetivo 

demonstrar a relevância, grau de consenso ou não, e a existência ou não de  argumentos 

favoráveis e contrários dos gestores externos à empresa.  

 

A seguir, quadro com a organização dos dados referente às manifestações de valor pelos 

aspectos externos à operação, cujo detalhamento e definição encontram-se no Anexo F. 

 
Quadro 3 - Organização de citações por manifestação de valor – aspectos externos da operação 

Fonte: autor. 

 

Para os valores que destacam os aspectos intrínsecos à operação da empresa, observa-se que 

as duas manifestações de valor mais citadas, benefício de marca e imagem e diferenciação, 

são também algumas das que apresentaram mais comentários contrários. As principais fontes, 

segundo as indicações dos entrevistados para as ressalvas observadas seria a baixa aderência 

que projetos sustentáveis ainda apresentam no Brasil, tanto em clientes, como em investidores 

e parceiros comerciais. Entretanto, considerando que são manifestações que estão entre as 

mais citadas pode-se dizer que corrobora as colocações da teoria que enfatizam a associação 

com marcas sustentáveis e green labeling, por exemplo. 

 

Para cada manifestação de valor do Quadro 3, foi disponibilizado um descritivo mais 

detalhado a seguir. 

 

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

VEE01 Benefício de imagem e marca

SS03  SS06  SS07  

SS08  SS09  SS11  

SS12  SS13  SS17  

CC01  CC02
NEG02  NEG06  

NEG07  NEG08
CC01  LOJ01 -

VEE02 Diferenciação

SS01  SS02  SS05  

SS07  SS09  SS12  

SS14  

-
NEG02  NEG05  

NEG09
CC02  LOJ01 -

VEE03 Sinalização ao mercado

SS01  SS02  SS11  

SS12  SS15  SS16  

SS17  

CC02 - - -

VEE04
Posicionar a empresa com sócios / 

investidores

SS01  SS04  SS05  

SS12  SS17  
CC02 NEG14 - -

VEE05 Mídia espontânea e Publicidade
SS01  SS03  SS07  

SS12  
- - - -

VEE06
Melhorar o relacionamento com a 

comunidade
SS11  SS12  SS14  - - - -

VEE07
Melhorar o relacionamento com 

poderes públicos
SS02  SS08  SS13  - - - -

VEE08
Melhorar o relacionamento com o 

lojista (cliente)
SS01  SS03  SS12  - - LOJ01 -

VEE09 Fidelização de Clientes SS06  SS010  - - - -

ESTRATÉGIA ASSOCIADA 

AO RELATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE 

CORPORATIVA

COD.
VALORES RELATIVOS A ASPECTOS 

EXTERNOS DA EMPRESA

CITAÇÕES POSITIVAS DOS 

ENTREVISTADOS

CITAÇÕES NEGATIVAS DOS 

ENTREVISTADOS
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4.3.1. VEE01 - Benefício de imagem e marca 

 

 

Citado por mais da metade dos entrevistados (nove no total), o benefício de imagem e marca 

que os projetos socioambientais proporcionam foi a principal forma de apropriação de valor 

pela empresa. Diretamente associado à prática da certificação, é possível notar a frequente 

associação desta manifestação de valor com o ganho intangível de marca que inicialmente se 

buscaria ao se adotar os projetos socioambientais. 

 

Inicialmente, há a preocupação da associação da marca às ações socioambientais como sendo 

fonte de credibilidade. Neste caso, a percepção é de que o principal elo a se apropriar deste 

valor é a empresa como um todo, não necessariamente focado ao cliente final.  

 

Em um segundo momento, podemos notar que há a percepção de que cada empreendimento 

passa a ter relevância específica, ou seja, a marca do empreendimento destacada da marca da 

Sonae. Neste caso, a criação de identidade da operação pode ser obtida através dos projetos e 

certificações, porque os clientes passam a ter conhecimento de quem é o shopping. Ações 

especificamente voltadas à sustentabilidade auxiliam, segundo o ponto de vista dos 

entrevistados, a reforçar a marca como uma diferenciação. 

 

A percepção de valor apropriado através de ganho de imagem e marca parece apresentar uma 

questão temporal significativa, pois no curto prazo, o objetivo é ganho de imagem para se 

diferenciar dos concorrentes. Reforçando esta posição, segundo SS03: "não temos tido uma 

preocupação ainda de ter retorno efetivo deste tipo de iniciativa, obviamente que ele existe, 

mas indireto através da imagem". 

 

Parece indicar que, diante da ausência de dados que comprovem assertivamente a geração de 

valor, uma das mais relevantes maneiras de justificar a adoção passa a ser a imagem de curto 

prazo. 

 

Ainda que de maneira controversa, há a percepção, mesmo que não tenha um retorno direto, 

da valorização do cliente final de shopping centers por projetos socioambientais. Conforme 
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SS13: "O cliente frequentador percebe sim, principalmente quando tem contato com as ações 

de marketing. É goodwill puro".  

 

Percebe-se à influência da Sonae Sierra Brasil no âmbito da sustentabilidade também nos 

pontos de vista dos gestores externos à Sonae.  Corroborando a posição de destaque da 

empresa, ambos os gestores das empresas concorrentes (CC01 e CC02) citam a empresa 

espontaneamente quando se trata de exemplos de projetos socioambientais e é reconhecida 

por suas práticas espontaneamente. Nas palavras de CC01: “[A] Sonae tem toda uma 

sistemática de certificação, eles têm ISO 14001 para quase todos os empreendimentos deles”. 

 

Entretanto, apesar do forte apelo positivo destacado pelos entrevistados, também foram 

frequentes as críticas quanto à efetividade da força da marca. Vê-se isso principalmente, 

quanto à sua capacidade de influenciar alguns dos principais stakeholders, que estariam 

associados à força da marca: cliente final dos mercados de atuação dos empreendimentos, 

lojistas e investidores.  

 

Quanto à percepção de comportamento do cliente final, oito entrevistados percebem como 

baixa a aderência deste grupo de stakeholders às ações da empresa (NEG02). As principais 

colocações foram principalmente do atual estado de maturação da sociedade brasileira, que ou 

não permite que os clientes percebam a diferença entre operações sustentáveis e não 

sustentáveis ou não resulte em um prêmio no preço a ser pago por produtos. Segundo SS04 e 

SS05, respectivamente: "ninguém vai ao shopping porque ele é sustentável, ninguém vai 

comprar em determinada loja dos nossos shoppings porque ela é sustentável" e "o brasileiro 

ainda como consumidor não está preparado para isso, poucos fazem a distinção do local de 

compras preocupado com o meio ambiente em detrimento do seu bolso". 

 

O mesmo é percebido no relacionamento com lojistas, principais clientes diretos de Shopping 

Centers. Segundo a ótica de dois dos entrevistados, ainda não há um reconhecimento direto 

dos projetos socioambientais que façam com que haja um prêmio pago nas condições 

comerciais (NEG06).  

 

Também indicado por dois entrevistados como um dos pontos negativos relacionados à 

imagem e marca é a baixa exploração da empresa de suas características sustentáveis 

(NEG07), podendo até mesmo estar relacionadas com os demais pontos negativos deste tema 
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(NEG02 e NEG06). Segundo SS03: "As certificações, embora não se faça um disclosure 

gigantesco disso, são sempre buscadas [...] mas não somos muito agressivos em 

comunicação". 

. 

Finalmente, NEG08 representa o contraponto do argumento da força da marca como a falta de 

reconhecimento por parte de investidores. Neste caso, a tradução é o baixo retorno em termos 

de prêmio pago pelas ações da empresa em função de sua vocação sustentável. Segundo SS04: 

"o investidor não paga mais na nossa ação porque nós somos sustentáveis, ainda não é um 

nicho no Brasil e nós talvez investimos demais para o momento do Brasil". 

 

Ainda, ambos os gestores das concorrentes indicaram que a decisão inicial na adoção de 

projetos socioambientais em suas empresas tipicamente partiu dos proprietários. Em particular 

no caso das certificações, esta decisão foi top-down nos dois casos e acreditam necessitar de 

suporte para sua adoção. Isto pode ser justificado pela dificuldade de mensuração dos 

benefícios trazidos por projetos desta natureza. 

  

Há também o entendimento de que os ganhos em imagem não deveriam ser vistos como a 

principal justificativa para a adoção dos projetos socioambientais (reforçando o 

posicionamento de que eficiência operacional seria o principal motivador). Segundo 

declaração de CC01, “trazer uma mídia muito grande [referente os projetos socioambientais] é 

um conceito errado e as pessoas vendem muito isso. Acho que não deveria ser o foco 

principal como venda do produto [shopping Center]”. 

 

Há ainda outros argumentos que reforçam os aspectos negativos quanto ao relacionamento 

com lojistas. Em evidência indicada abaixo pelo lojista entrevistado (LOJ01), ele diz sobre 

sua experiência em um empreendimento que considera irresponsável ambientalmente e sua 

reação como profissional da indústria:  

 

 

(...) como cidadão, não deixaria de ir a um shopping normal, mas deixaria de ir em 

um shopping irresponsável. Em um dia desses entrei em um shopping e tinha uma 

caçamba de lixo transbordando, não tem coleta seletiva, nada. Eu não vou nesse 

shopping, não vou dar dinheiro para esse shopping. Tenho pena dos lojistas, mas não 

vou lá porque não concordo com isso [...] Mas na hora de negociar, isso ainda não 

tem peso. Neste shopping não tem [a nossa marca], mas não é por causa disso. Se as 

condições econômicas e financeiras dessem condições, eu colocaria [a loja], 

independente da [situação] da caçamba (informação verbal).  
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O benefício de ganho de imagem e marca é a principal manifestação de valor normalmente 

citada por executivos atuantes na área, conforme constatado por Berns et al. (2009). 

Entretanto, na mesma pesquisa, formadores de opinião relevam este benefício a um segundo 

plano, priorizando outros aspectos inerentes às atividades sustentáveis. Considerando que este 

item foi aquele mais destacado pelos entrevistados da Sonae como um fator positivo, 

encontrando também grande ressalva mesmo dentro da empresa, há um alinhamento entre a 

percepção dos executivos do grupo e a pesquisa realizada. 

  

O relacionamento aprimorado com os stakeholders em função da adoção dos projetos 

socioambientais também podem representar ganhos de imagem inicialmente não previstos, 

caso não fosse adotados (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010). No modelo de negócios da 

indústria de Shopping Centers, os lojistas são ao mesmo tempo os principais clientes dos 

empreendimentos e seus principais parceiros operacionais. Esta interdependência realça os 

ganhos de imagem e marca que a gestão de stakeholders representa no contexto da indústria. 

 

 

4.3.2. VEE02 – Diferenciação 

 

 

Ainda que relacionado ao ganho de imagem e marca, um aspecto destacado por sete dos 

entrevistados é a diferenciação da concorrência, como forma de apropriação de valor através 

dos projetos socioambientais. Neste caso, a diferença está no fato de que não somente há a 

associação das ações sustentáveis com a marca, mas também que isto resulta em vantagem 

competitiva para a Sonae. 

 

Um aspecto desta diferenciação é o foco que o grupo dá a todos os empreendimentos, porque 

buscam a certificação para 100% dos seus empreendimentos. 

 

Uma questão central quando analisada a dimensão da diferenciação é a diferença entre 

realmente tomar medidas além daquelas exigidas naturalmente, seja por força da lei, seja por 

ações economicamente viáveis, do que divulgar ações inócuas. Por exemplo, segundo SS05: 
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(...) uma coisa é você colocar lixeira e separadores e dizer que faz isso, outra coisa é 

ter um sistema de gestão que envolve tudo, tem uma série de normas que eu tenho 

que fazer e cumprir e sou exigido por isso. O desafio é fazer tudo isso sem fazer com 

que o nosso custo se descole dos nossos concorrentes e nós temos conseguido fazer 

isso, que não tem esta estrutura toda (informação verbal). 

 

 

No caso da busca pela diferenciação através da certificação ou de uma política estruturada de 

sustentabilidade, que, segundo o entendimento dos entrevistados, aumenta o nível de 

exigência operacional de toda a empresa, busca-se não somente atender aos requisitos das 

certificações, mas também de como de melhorar o desempenho a cada ano e que isso seja 

divulgado. Ou seja, a certificação de certa maneira funciona como sendo a garantia de que não 

somente a empresa opere diferente, mas também que consiga demonstrar este diferencial. 

 

É notável a percepção dos gestores em se destacar com relação à concorrência neste aspecto. 

No geral, ressaltam seu posicionamento como de Benchmark na indústria, que tipicamente 

trata sua decisão de investimentos totalmente voltada ao VPL, enquanto que na Sonae as 

decisões são mais amplas, envolvendo todas as demais questões. Destacam também a 

importância do pioneirismo nestas ações na indústria brasileira, citando que a Sonae tem as 

primeiras certificações do país em Shopping Centers e que até hoje não é comum observar 

esta prática na indústria. 

 

Há também a preocupação em se destacar ainda em fase de obras, neste caso associado à 

mitigação de riscos, em uma fase com grande chance de risco de acidentes. Reforçando a 

importância percebida do pioneirismo nesta seara, a Sonae se posiciona como a primeira 

empresa de Shopping Centers a ter certificação de empreendimentos ainda na fase de 

construção nas Américas.  

 

De certa maneira, há também a percepção da dificuldade de se conseguir copiar o modelo 

adotado atualmente, porque não há uma única diretriz de sustentabilidade no grupo, mas um 

conjunto de know-how, que resulta na forma como a empresa opera. E mesmo com relação à 

certificação em si, já são percebidas como não sendo decisivas para a diferenciação, porque 

confirmando a tendência de certificação, por exemplo, no LEED, futuramente não haverá 

diferenciação somente por este critério. Segundo SS12: "esta questão da sustentabilidade não 
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se faz de um dia para o outro e não conseguimos de um dia para outro uma empresa se tornar 

sustentável". 

 

Foi destacado também que há a leitura de que ainda não é possível explorar um mercado 

dedicado à sustentabilidade como estratégia central do negócio, ainda que no momento seja 

possível uma diferenciação. Isto significa que ainda há a dúvida quanto à percepção e 

reconhecimento do público alvo. Fazem a leitura de que utilizam a sustentabilidade como 

diferencial, mas não como posicionamento central de negócio. 

 

Entretanto, ainda que grande parte dos entrevistados perceba os valores gerados através de 

diferenciação, outros reconhecem as limitações desta geração de valor. A grande dificuldade, 

segundo eles, é conseguir uma diferenciação que sustente vantagem competitiva (NEG02). 

Conforme indicado por SS05: "nós usamos isso como diferencial, mas o cliente ainda não vê 

assim. Acredito que tem uma parcela que vê, mas é muito pequena, não compensaria". 

 

Ainda, há a dificuldade de diferenciação dos stakeholders entre empresas que praticam a 

fundo práticas de sustentabilidade com outras menos engajadas (NEG05). Segundo SS13: "É 

difícil se diferenciar daqueles que apenas fazem ações, sem necessariamente estar 

profundamente engajado". 

 

Outra questão relevante que limita o impacto da diferenciação como manifestação de valor é a 

compreensão do público alvo e demais stakeholders na forma como os benefícios dos projetos 

socioambientais ocorrem. Neste âmbito, NEG09 representa o contraponto como sendo a 

dificuldade na quantificação do benefício nestas condições. Por exemplo, nas palavras de 

SS11: "Não é só difícil para o público em geral, até na minha área de comunicação, que lido 

muito com a imprensa, até a imprensa tem dificuldade de entender". 

 

Diferenciação foi uma manifestação de valor apontada tanto por parte da concorrência, como 

pelo gestor representante da empresa varejista. 

 

Da parte da concorrência, com relação à percepção de geração de vantagem competitiva, não 

é possível notar este entendimento. CC02, por exemplo, indica que mesmo as ações adotadas 

pela Sonae, apesar de se caracterizarem como benefício socioambiental, seguem as regras 

implícitas que estes empreendimentos normalmente seguiriam. E ainda vai além, indicando 
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que, em sua percepção, a empresa faz apenas o essencial, pouco se diferenciando das práticas 

da indústria. 

 

Do lado do lojista, mesmo sob o ponto de vista pessoal, isento da influência corporativa, sua 

percepção de diferenciação é limitada apenas como critério de decisão se todas as demais 

variáveis forem equalizadas, ou seja, parece indicar baixa probabilidade de geração de 

vantagem competitiva através da sustentabilidade. Segundo as palavras de LOJ01, “um 

shopping normal que simplesmente não tem o a mais, não deixo de ir, mas trocaria em 

condições de igualdade pelo mix, porque é isso que me chama a atenção em um shopping, se 

eu soubesse que ele tem responsabilidade”. 

 

Contrariando a percepção de que não é possível à empresa tratar a sustentabilidade como 

posicionamento central da empresa, Lubin e Esty (2010) indicam que a sustentabilidade 

representa uma alteração central na forma como as empresas fazem negócio. Ou seja, as 

empresas que melhor posicionadas estiverem neste aspecto, mais chances terão de se 

diferenciarem de fato e mesmo de continuarem existindo. 

 

 

4.3.3. VEE03 - Sinalização ao mercado 

 

 

Especificamente sobre os benefícios da certificação, sete dos gestores destacam a sinalização 

ao mercado como sendo um valor intangível relevante proporcionado pela sua adoção. A 

diferença entre este e os benefícios de imagem e marca e diferenciação é seu caráter 

institucional exclusivo. Está mais associado a manter um código de uniformidade e 

conformidade com as práticas do grupo em termos globais, reforçando a questão da criação de 

identidade da empresa. 

 

Funcionando como uma ferramenta de compliance, a sinalização através das certificações 

confere à empresa, segundo as citações, credibilidade. Também, ratifica que os investimentos 

propostos pela empresa de fato sejam realizados, mostrando aderência aos planos de 

investimento e compromissos de longo prazo. 
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Sendo a Sonae Sierra Brasil uma empresa de capital aberto e com participação de capital 

estrangeiro, as certificações também representam uma uniformidade na sinalização de suas 

ações socioambientais. Sob o ponto de vista de SS01, percebe mesmo diferenciação na sua 

adoção: "[Certificação] é um modelo internacional, visivelmente reconhecido. Se não 

tivéssemos, a Sonae Sierra Brasil não seria reconhecida como uma empresa diferenciada". 

 

A sinalização através das certificações também tem a função de se comunicar com a 

sociedade e estreitar relacionamento nos entorno dos empreendimentos e com poderes 

públicos. Ações como esta podem representar a mitigação de riscos, justamente por estar em 

contato mais próximo e prever com mais assertividade os impactos que as operações terão nos 

demais stakeholders. 

 

De maneira mais aguda, alguns gestores citam esta sinalização direcionada diretamente à 

população e clientes. Para tanto, levantam a questão de que parte da população reconhece este 

selo. 

 

Confrontando com as colocações feitas pelos executivos externos à Sonae, CC02 indica uma 

justificativa para a adoção de projetos socioambientais. Está relacionada à sinalização de 

mercado, que seria a relação com investidores, em uma prática de conformidade com as 

demandas atuais de compliance. Por isso, o LEED é a certificação ideal, segundo seu 

entendimento, porque traduz a atual tendência mundial, dinamizando o entendimento e de 

certa forma atendendo a uma padronização da indústria. Assim, consegue perceber como 

benefícios externos à operação: signaling e reconhecimento dos pares. 

 

Uma das sustentações para a prática de certificações é a possibilidade de um prêmio em 

função do reconhecimento por parte de seus clientes (BENSEL, NEWSOM, BAHN, 2008). O 

autor encontra subsídios para contrastar com a premissa de que o produtor arca com estes 

custos. Esta realidade, entretanto, pode não ser aplicável em termos generalistas, que parece 

representar um paradoxo na adoção ou não de certificações.  

 

Persram et al. (2007) fornecem um guia de verificações quando da escolha de um 

empreendimento sustentável. Dentre as principais recomendações que fazem parte desta 

verificação está a adoção por empreendimentos que sejam certificados por entidades 
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independentes, como por exemplo, o LEED, reforçando a relevância na utilização de 

certificações. 

 

No caso da indústria imobiliária americana foi detectado que edificações certificadas pelo 

LEED e Energy Star obtiveram prêmios nos valores de venda de 25% e 26%, respectivamente 

(FUERST; MCALLISTER, 2011). As ressalvas quanto a esta constatação, entretanto, indicam 

que observar somente esta variável quando analisado estes valores é demasiadamente 

arriscado. Os autores alegam que estes diferenciais de preços podem variar de acordo com as 

circunstâncias e com o tempo. 

 

Os entrevistados relataram, no entanto, o risco de se adotar uma certificação que o mercado 

não reconhece, quando seu efeito é nulo ou dos impactos que a perda de uma certificação 

pode resultar na reputação da empresa (NEG11, NEG12 e NEG16). Segundo SS04: 

 

 

Faz mais sentido gastar menos com a certificação em si, mas buscando os mesmo 

objetivos. Acho que o rótulo não tem muita serventia neste momento no Brasil. 

Pode-se alcançar o reconhecimento de empresa responsável sem a necessidade da 

certificação (informação verbal). 

 

 

Entretanto, para CC01, que participou também de um processo de cancelamento da 

certificação na sua empresa, a perda não foi percebida como crítica esta, indicando que o 

empreendimento não sofreu danos significativos de imagem após esta decisão. 

 

 

4.3.4. VEE04 - Posicionar a empresa com sócios / investidores 

 

 

Os benefícios do posicionamento da empresa aos sócios e demais investidores foram 

indicados por cinco dos gestores. Na sua percepção, o fato de a empresa ter estruturadas as 

políticas para seus projetos socioambientais contribui para negociações diversas, sendo que 

para alguns investidores há uma preocupação explícita com o tema. De acordo com SS04, 

"existem alguns bancos e casas que dão alguma importância [aos relatórios e projetos 

socioambientais], que de vez em quando nos pede nosso relatório de sustentabilidade”.   
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Como exemplo da relevância desta dimensão, destacam que mesmo em situações não 

correlatas, como emissão de debêntures, já começam a notar a preocupação com as políticas 

socioambientais, ainda que de maneira tímida. Mesmo fazendo referência ao grupo em 

localidades onde a responsabilidade corporativa e compliance são mais cobradas, pois quando 

lidam com investidores estrangeiros de economias mais desenvolvidas a empresa já consegue 

ser vista positivamente. 

 

Outro aspecto desta manifestação de valor é a obrigação de a empresa quantificar os 

benefícios, financeiros ou ambientais, justamente em negociações com sócios e 

empreendedores demonstrando as justificativas. Desta forma, sendo a sustentabilidade parte 

integrante de sua estratégia, quando da negociação com os demais sócios, a gestão é cobrada a 

estar mais próxima de seu desempenho operacional, levando aos aspectos operacionais 

mencionados anteriormente.  

 

Mesmo na questão de alinhamento de interesses, o relacionamento dos sócios com a gestão é 

alterada em função da adoção dos projetos socioambientais. Neste caso, as justificativas de 

investimentos podem ser mais objetivamente traçadas quando as metas são claramente 

dirigidas. Segundo SS17: "as certificações fazem com que estes valores sejam saltados aos 

olhos do investidor. Praticamente obriga o investidor a cuidar melhor do equipamento".  

 

Em análise aos dados das entrevistas dos gestores externos, para o caso de posicionamento 

das empresas junto a investidores como justificativa da adoção destes projetos, foi indicada a 

expectativa do grupo em negociações com o governo. Como exemplo, CC02 citou a 

negociação com o BNDES, em que entendem haver uma posição vantajosa em caso de 

certificações e práticas sustentáveis. Porém, não indicou informações concretas que sustentem 

esta posição beneficiada com o banco. 

 

Entretanto, há a dificuldade na obtenção de consenso mesmo entre os gestores de nível mais 

alto. No caso da Sonae, tendo ao menos dois acionistas de maior relevância, além do mercado 

de capitais, atingir um acordo, na ausência de consenso, é fundamental, mas pode ser onerosa. 

A citação referente à NEG14, nas palavras de SS03, "compararmos a nossa prática com outras 

abordagens tradicionais é completamente diferente [quando comparados à indústria pesada] e 

temos sempre de nos convencer e aos nossos sócios que faz sentido". 
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O processo decisório considera o processo de dados disponíveis e o que faz sentido para os 

gestores, desenvolvendo modelos cognitivos e construindo representações mentais que guiam 

os gestores na direção da tomada de decisões. Estes modelos são desconhecidos e as reações 

individuais são variáveis e imprevisíveis, mesmo dentro de mesmas organizações. Por isso, 

para uma organização, é importante entender as características cognitivas dos gestores 

(BONN; FISHER, 2011). A clareza na adoção dos projetos socioambientais auxilia na 

redução destas incertezas e podem também ser extrapolados não somente às diferentes 

reações de gestores, mas a níveis para fora da gestão, como acionistas e investidores. 

 

 

4.3.5. VEE05 - Mídia espontânea e Publicidade 

 

 

Mídia espontânea e publicidade foram valores gerados e apropriados pela empresa indicados 

por quatro dos entrevistados. Para isso, a empresa busca estruturar a comunicação dos 

projetos através de seus relatórios e também através de trabalhos envolvendo a mídia, uma 

vez que shopping centers são foco da imprensa. 

 

O reconhecimento de mídia especializada ocorre como no exemplo citado por SS01: "a Sonae 

Sierra se destacou [em um ranking organizado pelo grupo da Exame] como empresa varejista, 

ficou somente atrás do Walmart".  

 

Em ocasiões como esta, ocorre mesmo a quantificação dos valores hipotéticos, caso houvesse 

a contratação na mídia para a mesma exposição publicitária, representando os mesmos valores 

financeiros. 

 

Uma oportunidade que os projetos representam diretamente aos empreendimentos é a 

possibilidade de estruturação de campanhas para a consolidação de sua marca. Existe uma 

divulgação grande nos próprios empreendimentos. 

 

Construção de novos empreendimentos, principalmente em regiões menos atendidas são 

vistas como centro de atenções de mídias locais. Além dos aspectos positivos que 

naturalmente um empreendimento destas proporções resulta na comunidade local, a atividade 
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da construção civil representa grande impacto negativo. Neste cenário, como exemplo do 

benefício que as certificações trazem ao empreendimento, há o impacto na mídia. O fato de a 

certificação ocorrer ainda durante a obra retornou em repercussões positivas locais, 

reforçando a imagem da preocupação da empresa com o tema. 

 

Entretanto, a exploração desta forma de benefício poderia ser extensamente melhor 

aproveitada, porque as ações ainda são pouco exploradas. Além disso, um dos gestores 

destaca a baixa abrangência atingida pelo disclosure, um dos principais veículos de 

informação oficial da empresa. Segundo SS07: "quem lê este relatório são fornecedores de 

grande parte, lojistas e investidores, mas ainda é um universo muito pequeno". 

 

Algumas das percepções de valores percebidas podem ser entendidas como consequências de 

um conjunto destes fatores. Por exemplo, quatro entrevistados indicaram melhorar o 

relacionamento com a comunidade, três com poderes públicos e outros três com o seu cliente 

direto, o lojista.  

 

Tipicamente, este estreitamento no relacionamento ocorre em função dos benefícios e 

obrigações que os projetos socioambientais imprimem à empresa. Por exemplo, durante todo 

o processo de obtenção e renovação das certificações, o constante envolvimento da gestão 

com seu entorno, acompanhamento e revisão de processos e mesmo os disclosures trazem 

impactos diretos com seu entorno, poderes públicos, sociedade e lojistas. 

 

 

4.3.6.VEE06 - Melhorar o relacionamento com a comunidade 

 

 

No caso do relacionamento com a comunidade a empresa tem como padrão a realização de 

painéis da comunidade, onde formadores de opinião locais são convidados recorrentemente a 

participar de discussões e posicionamento do empreendimento, seja no período de obras, seja 

na sua operação e acabam virando a ligação entre a empresa e a comunidade. Deste contato 

próximo, chegaram mesmo a alterar uma campanha de marketing para melhor se adequar às 

condições locais. Desta forma, há a preocupação da interação com a sociedade desde a 

concepção do projeto, reduzindo problemas futuros não previstos na conceituação do 

empreendimento. 
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Também, esta interação auxilia a reduzir eventuais passivos e questionamentos mesmo 

quando a legislação não aborda tais temas. Por exemplo, segundo SS12, "[os projetos focam 

em] não haver conflito com nossos vizinhos, nem conflitos luminosos, iluminando apenas 

nossos sites, mantendo a iluminação dentro dos nossos limites".  SS14 complementa que "o 

cliente também já começa a enxergar, através das campanhas promocionais o que fazemos. 

Por exemplo, campanha focada na captura de carbono emitido. Não basta dizer que faz, temos 

que mostrar como se faz".  

 

Desta forma, há a percepção do envolvimento direto da sociedade no entorno, extrapolando as 

atividades socioambientais internas para seu meio exterior. 

 

O envolvimento com o meio acadêmico e educacional também têm sido destacados como 

parte do relacionamento da empresa através de seus projetos socioambientais. Além das ações 

educacionais que alguns shoppings já trabalham, alegam ter reconhecimento das suas ações 

sustentáveis no meio acadêmico. 

 

 

4.3.7. VEE07 - Melhorar o relacionamento com poderes públicos 

 

 

Já no caso do relacionamento com os poderes públicos, a percepção é de que a política da 

empresa estreita o relacionamento. Por exemplo, segundo SS02, “em uma campanha 

educativa de uso racional de vagas de estacionamento, o poder público vai primeiro em um 

Shopping da Sonae. Há uma certa sinergia que existe, aproximando a relação. É muito mais 

fácil falar com a secretaria do meio ambiente".  

 

Considerando o cenário complexo e incerto dos poderes públicos brasileiros, estar próximo 

desta esfera através de projetos idôneos e com finalidade interessante a todas as partes 

representa um valor intangível. 

 

Segundo a percepção dos gestores, de forma geral, há a preocupação do governo com os 

temas abordados pelos projetos socioambientais, fazendo diferença principalmente quando há 
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pontos sensíveis. Mesmo negociações de contrapartidas podem ter melhor receptividade 

quando envolvemos o poder público, em uma espécie de simbiose com este setor. 

 

Este relacionamento também oferece oportunidades de interação com prestadores de serviços 

públicos. Mesmo não sendo diretamente parte da esfera pública, concessionárias de serviços 

públicos apresentam grande envolvimento e dependência do Primeiro Setor. Segundo SS08, 

"Nós temos muitas campanhas com nossos parceiros. Por exemplo, com a Eletropaulo temos 

uma parceira para conscientização e educação do consumidor sobre a redução no consumo de 

energia. A Sabesp está sempre conosco fazendo trabalhos de conscientização".  

 

Esta interação é particularmente importante quando analisada na forma do impacto que tais 

insumos resultam na sociedade e que é sobre eles que estarão os desafios da sociedade no 

futuro, posicionando a empresa de forma vantajosa. 

 

 

4.3.8. VEE08 - Melhorar o relacionamento com o lojista (cliente) 

 

 

Já com os lojistas, como cliente direto de shopping centers, conforme descrito anteriormente, 

projetos socioambientais também funcionam como mecanismos de alinhamento de interesses. 

Em particular, é fundamental nas questões entre investimentos feitos pelos investidores e 

lojistas como aqueles que se apropriam de benefícios financeiros oriundos dos projetos. 

  

Há também ações exclusivamente voltadas a envolver o lojista no projeto de longo prazo da 

empresa. Neste caso, é indicada a prioridade da empresa na adoção e divulgação dos projetos 

socioambientais ainda mais voltados à sua relação com lojistas.  

 

Ainda que a percepção da valorização pelos lojistas como parte fundamental na escolha por 

um ponto comercial seja muito incipiente, há sinais de que a sustentabilidade já pauta as 

agendas também das grandes redes. Por exemplo, segundo SS03 e SS12, respectivamente, “já 

começamos a notar alguma preocupação neste sentido da sustentabilidade entre os lojistas. A 

Renner é um deles. O Walmart também" e "a longo prazo o retorno vai ser gigante, porque a 

percepção da pessoa que utiliza o shopping [vai mudar], que vai refletir no lojista, que vai dar 

valor [aos projetos socioambientais]”. 
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Apesar de não ter havido qualquer indicação negativa por parte de gestores da Sonae, esta 

manifestação de valor mostrou-se pouco relevante, segundo o ponto de vista do responsável 

pelo lojista. No contexto da entrevista, onde os pontos mais relevantes na negociação entre 

Shopping Centers e lojistas estavam sob escrutínio, questões associadas à sustentabilidade não 

foram indicadas como ponto de destaque, conforme percebem os gestores da Sonae. Segundo 

LOJ01: "como representante da companhia ainda não [consideramos os aspectos de 

sustentabilidade na negociação de novos negócios]”. 

 

Empresas engajadas no gerenciamento dos principais stakeholders alocam mais recursos na 

tentativa de satisfazer melhor suas demandas e expectativas. Nestas circunstâncias, 

stakeholders tendem a fornecer mais e melhores informações sobre si mesmos, facilitando o 

relacionamento e dando oportunidade para melhor adaptação da empresa a eventuais 

alterações nas condições de operar. Esta sinergia tende também a criar um ambiente voltado à 

inovação, que retroalimenta a vantagem competitiva que a empresa passa a ter, em função 

deste relacionamento (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010). 

 

 

4.3.9. VEE09 - Fidelização de Clientes 

 

 

O impacto dos projetos socioambientais diretamente no consumidor final de shopping centers 

ainda é relativamente pouco percebida entre os gestores. Um total de dois entrevistados 

indicou que a empresa se apropria de valores através da fidelização de clientes.  

 

Dentre os que destacam os benefícios já existentes, indicam que há uma alteração no 

comportamento do consumidor, em função da existência de projetos socioambientais. 

Segundo SS06, "ações sociais, ambientais, [faz com que os clientes] tenham um carinho 

maior pelo shopping e isso com certeza traz como retorno a fidelização do cliente. Sabemos 

que não existe o cliente 100% fiel, mas a simpatia criada nestes clientes é muito maior".  

 

Ainda, o valor gerado advém da crescente conscientização da população e, por consequência, 

maior valorização também de sua parte. Há o entendimento de que conforme o grau de 
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instrução e, portanto, valorização das questões sustentáveis é ampliada, maior a percepção de 

diferenciação os empreendimentos passarão a ter. 

 

Assim como feito com os aspectos internos da operação da empresa, também foi procedido 

um agrupamento de valores gerados pelos projetos socioambientais para as atividades 

externas da operação como forma de elucidar a racional de como estes valores diferem entre 

si. A diversidade das formas de apropriação destes valores pela empresa sugere os seguintes 

subgrupos:  

 

(i) Incremento de imagem e brand equity e geração de mídia espontânea, composto 

pelas manifestações de valor classificadas como Benefício de imagem e marca e 

Mídia espontânea e Publicidade. Ponto fundamental na consideração da adoção 

dos projetos socioambientais, uma vez que não apresentam uma clara forma de 

contabilização do seu valor proporcionado, representa o aspecto intangível 

revertido em imagem e força da marca e que na prática também resulta em mídia 

espontânea; 

(ii) Diferenciação de mercado, como grupo de valores indicados como Diferenciação. 

Manifestação de valores que sugerem a criação de vantagem competitiva em 

função da diferenciação que os projetos socioambientais eventualmente trazem à 

empresa; 

(iii) Posicionamento da empresa como diversificação de portfólio a investidores, 

resultante das citações classificadas como Sinalização ao mercado e Posicionar a 

empresa com sócios / investidores. A justificativa deste agrupamento é o efeito que 

os projetos socioambientais resultam na consideração da formação de portfólio por 

investidores. Pode ser indiretamente associado à diferenciação, porque faz com 

que a empresa seja vista como alternativa às opções tradicionais de investimento e 

diversificação de risco de portfólio; 

(iv) Aprimoramento do relacionamento da empresa com seus principais stakeholders, 

consequência da concatenação das manifestações de valores classificadas como 

Melhorar o relacionamento com a comunidade, Melhorar o relacionamento com 

poderes públicos e Melhorar o relacionamento com o lojista (cliente). Este 

agrupamento ocorre em função do benefício vivenciado pela empresa do 

relacionamento com seus múltiplos stakeholders.  
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4.4. Valores apropriados pelos funcionários diretos e indiretos da 

empresa 

 

 

De maneira semelhante ao modo como procedido anteriormente, foram consolidados os dados 

de acordo com as manifestações de valor nesta categoria. No caso de funcionários diretos e 

indiretos foi destacada apenas a transferência de conhecimento como forma de apropriação de 

valor. 

 

 

 
Quadro 4 - Organização de citações por manifestação de valor – funcionários diretos e indiretos da 

empresa 

Fonte: autor. 

 

Em alinhamento com os demais resultados, os aspectos sociais dos projetos socioambientais 

foram os mais destacados pelos entrevistados. No caso de apropriação de valor pelos 

funcionários, nota-se que a única forma de valor levantada foi a transferência de 

conhecimento. O detalhamento e definição desta manifestação de valor encontram no Anexo 

F 

 

4.4.1. VF01 - Transferência de conhecimento 

 

 

Os programas socioambientais da Sonae Sierra Brasil tipicamente passam por extensivo 

treinamento e reciclagem de funcionários, tanto diretos, como indiretos através de suas 

terceirizadas e lojistas. Como consequência direta, tais funcionários não somente passam a 

estar mais preparados para o desempenho direto de suas atividades, como também recebem o 

benefício intangível que os programas proporcionam, não necessariamente refletindo em 

desempenho dentro da empresa, ou seja, ocorre uma transferência de conhecimento da 

empresa aos funcionários. 
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COD.
VALORES RELATIVOS A 

FUNCIONÁRIOS

CITAÇÕES POSITIVAS DOS 

ENTREVISTADOS

CITAÇÕES NEGATIVAS DOS 

ENTREVISTADOS



99 

 

Desta forma, podemos entender que, apesar de o investimento ser feito pela empresa, parte 

dos valores gerados é apropriado pelos funcionários, conforme citado por cinco dos 

entrevistados. Na totalidade, esta manifestação é vista positivamente, sendo esta manifestação 

de valor voltada para a segurança e saúde dos funcionários dentro e fora do ambiente de 

trabalho. Neste caso, existe a pressuposição de que os treinamentos dos funcionários enquanto 

participantes dos programas de treinamento de fato alteram a forma de pensar.  

 

Ainda que não seja de imediato o aprendizado, as metodologias estruturadas têm a mesma 

racional da educação em si. Isto resulta em fases de aprendizado que são, por fim, apropriados 

pelos funcionários. Segundo SS12, “o pensamento sustentável [implica em que] funcionários 

têm que estar aderentes a isto num primeiro momento, extrapolando a sustentabilidade para os 

edifícios em um segundo momento, e passar para o exterior em um terceiro momento". 

 

O relacionamento da empresa com seus funcionários representa uma das principais formas de 

exemplo do gerenciamento de seus stakeholders. Este estreitamento faz com que seja 

construído maior contato e aumento da confiança necessários para que a empresa possa se 

beneficiar desta relação (HARRISON; BOSSE; PHILLIPS, 2010). 

 

 

4.5. Valores apropriados pelos clientes diretos da empresa – os lojistas 

 

 

No caso das citações feitas, indicando apropriação de valor ao lojista, também não foram 

identificados paralelos nas citações feitas pelos gestores externos à Sonae, nem indicações que 

limitassem ou contradissessem os argumentos daqueles que defenderam esta forma de 

apropriação de valor. A seguir, quadro indicando a organização dos dados, a exemplo de 

como fora feito anteriormente. 

 

 
Quadro 5 - Organização de citações por manifestação de valor - Lojistas 

Fonte: autor. 
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Novamente, a faceta social dos projetos socioambientais predominam também quando o 

lojista é o stakeholder considerado. No caso, transferência de conhecimento foi a 

manifestação mais destacada, reforçada por texto existente nas estratégias da empresa. Não 

houve qualquer comentário limitando ou restringindo este grupo de manifestações de valor. , 

O detalhamento e definição destas manifestações de valor encontram-se no Anexo F. 

 

 

4.5.1.VL01 - Transferência de conhecimento 

 

 

Outro grupo de stakeholders a apropriar valores gerados nos projetos socioambientais, 

segundo a percepção de 41% dos entrevistados são os lojistas. Além da questão descrita 

anteriormente, de se beneficiarem das economias obtidas a partir de projetos que resultam em 

maior eficiência e, portanto, menor custo operacional, os lojistas também se beneficiam na 

medida em que passam a ter contato com o know-how da empresa. Isto faz com que haja 

transferência de conhecimento, analogamente aos funcionários da empresa, como também 

treinamento de mão de obra voltada para atividades próprias, com investimentos da empresa. 

Normalmente, o grupo de lojistas que vem a se beneficiar, segundo os gestores, são aqueles 

que possuem diversas lojas, muitas vezes em shoppings concorrentes. Neste caso, segundo 

SS09: "em cadeia de lojas presente em diversos shoppings à preocupação é diferente, até 

mesmo transportando o conhecimento a outras de suas lojas". 

  

Esta transferência de conhecimento ocorre em função dos esforços de conscientização da 

empresa nos temas de sustentabilidade e responsabilidade social, mesmo que não haja um 

retorno direto à empresa. Segundo SS05, “trabalhamos muito em termos de conscientização, 

temos várias ações dentro das nossas metas que têm que trabalhar na formação, 

conscientização voltada a eles, com treinamentos, etc.".  

 

Em outra abordagem, o foco dos programas socioambientais visam à otimização de recursos e 

redução de desperdícios. E isso se mantem mesmo não havendo qualquer garantia de que esta 

mão de obra melhor qualificada permaneça nos shoppings da empresa, a partir do momento 

do investimento, o valor passa a ficar com o lojista. 
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Quanto ao relatório de RC da empresa, nesta dimensão de valor é possível associar os 

benefícios que sua política socioambiental traz para lojistas, através de capacitação 

socioambiental oferecida pela empresa. Segundo EST06: “oferecemos serviços de valor 

acrescentado, com vista a melhorar os aspectos sociais e ambientais das atividades comerciais 

dos nossos lojistas”. 

 

 

4.5.2. VL02 - Treinamento de mão de obra 

 

 

Além da transferência de conhecimento, através do treinamento direto dos lojistas nos padrões 

de qualidade da empresa, outro aspecto levantado por um dos gestores foi o resultado de 

projetos sociais voltados à educação.  

 

Turmas de pessoas carentes podem se inscrever gratuitamente em alguns dos programas 

patrocinados pela Sonae e que, quando da conclusão, podem beneficiar diretamente o lojista. 

Isto porque, havendo a oportunidade, ele pode até mesmo trabalhar nas lojas, segundo 

colocação de SS06. Considerando momentos de economia em expansão que resulta em maior 

escassez deste tipo de mão de obra, tais benefícios podem ser imediatos. 

 

A análise teórica de Harrison, Bosse e Phillips (2010) sobre a manifestação de valor VF01 é a 

mesma para VL01 e VL02, porque tanto a relação empresa – stakeholders, como a natureza 

de transferência de conhecimento aos funcionários são as mesmas. 

 

 

4.5.3. LOJ01 – Consideração específica de gestor atuante na indústria do varejo  

 

 

Especificamente para avaliar a percepção do tema da sustentabilidade como estratégia de 

negócios, foi conduzida entrevista com o gestor da indústria do varejo, atuante no 

departamento de expansões de um dos principais grupos varejistas do Brasil. A relevância 

desta função reside no fato de ser o principal elo entre a empresa e os novos negócios, 

principalmente no trato com novos empreendimentos, expansões em negócios existentes e 

decisões de realização de reformas. 
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A seguir, for feita uma ponderação específica sobre seu ponto de vista, contrastando com as 

colocações feitas pelos gestores da Sonae e concorrentes, como forma de corroborar, 

complementar ou contrapor as colocações feitas e poder extrair mais uma dimensão na 

percepção de geração de valor por parte deste relevante stakeholder. 

 

Abordando a questão do horizonte de investimento considerado por seu grupo, indicou que a 

viabilidade observa um prazo de 10 anos, acrescida da perpetuidade e maturação desejável de 

três anos e tolerável de cinco anos. Ou seja, sempre que a decisão de investimento é tomada, o 

horizonte é de relativo longo prazo, indicando que todos os aspectos indicados pelos gestores 

da Sonae como valores gerados por projetos socioambientais deverão impactar direta ou 

indiretamente nas operações das lojas desta envergadura. 

 

Inicialmente, questionado sobre os principais aspectos que são considerados atualmente 

quando da seleção de um novo ponto de vendas, os aspectos ligados à sustentabilidade não 

foram citados espontaneamente por LOJ01. Ou seja, neste momento, não é possível notar a 

sustentabilidade como fator sequer de análise quando da escolha de um novo ponto comercial. 

Segundo LOJ01, “porte da cidade, do mercado, demanda na área de influência, projeto em si 

(o desenho do shopping, o layout), o tenant mix, a proporção âncoras / satélites, número de 

vagas, tamanho do terreno e o grupo empreendedor”.   

 

Ainda, cita apenas um grupo empreendedor de Shopping Center, não sendo a Sonae, pelos 

quais mesmo as lojas âncoras, que detém grande influência comercial, pagam um prêmio pela 

operação. Indicou que este prêmio é justificado por seu modelo de gestão, conceituação de 

projeto, escolha dos terrenos e solução viária. Cita também qualidade e inovação de serviços 

ao consumidor final, como sendo fatores que também reforçam o posicionamento de 

diferenciação, mas não citou qualquer aspecto referente à sustentabilidade de maneira 

espontânea. 

 

Com relação à decisão de investimento em revitalizações de operações existentes, indica que 

as ponderações que atualmente são feitas não necessariamente serão as mesmas no futuro. 

Segundo ele, “o que manda é o resultado [da loja]. Vamos reformar, investir na loja existente 

se acreditarmos que trará o resultado esperado e agregar valor à companhia e isso acredito que 

não vai mudar ao longo do tempo”.  
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Ponderando especificamente sobre os desafios futuros que a indústria deverá enfrentar, ainda 

assim não foi possível notar alinhamento com os valores indicados pelos gestores da Sonae 

em sua percepção espontânea. Mesmo naqueles que envolvem longo prazo e mitigação de 

riscos, nem nos que indicam os fatores de diferenciação da Sonae Sierra Brasil. É possível 

perceber que a grande preocupação, considerando o futuro, reside em fatores ainda muito 

ligados à forma como a indústria tem competido. Segundo LOJ01: “Houve a época em que 

para ter shopping bastava ter a Mesbla. Hoje o conceito de loja âncora mudou um pouco 

[porque há concorrência entre as âncoras]. O que vai fazer a diferença é o mix. Tem que ficar 

o tempo todo pensando em como se satisfaz o cliente”.   

 

Quando provocado acerca do tema de sustentabilidade, o principal ponto a ser destacado por 

LOJ01 é o contraste entre sua percepção como usuário de Shopping Center e como executivo 

da indústria do varejo, que estabelece relação comercial com este tipo de empreendimento. 

Citou sobre sua empresa: “nós estamos na infância do assunto. Permeia as discussões, mas 

temos pouco em prática. Temos algumas ações, mas não é consistente ainda”. 

 

Entretanto, parece indicar que mesmo esta linha de raciocínio se altera com o tempo. Mesmo 

sem indicar objetivamente os valores dos projetos socioambientais no modelo de negócio, 

indiretamente indica a tendência para sua adoção de maneira generalizada. Segundo seu relato: 

 

 

Tenho certeza que esse pensamento será diferente no futuro, primeiro porque acho 

que práticas sustentáveis ainda encarecem o projeto por falta de escala, mas com o 

tempo tende a baratear o investimento [...] [e também] mais shoppings utilizarão 

[projetos socioambientais] e farão propaganda. Aí será uma coisa natural e até 

mesmo aqueles que não dão importância vão acabar aderindo por um movimento 

natural. A consciência dos meus filhos [é diferente da nossa geração]. As lideranças 

que estão sendo formadas já têm muito claro nisso e vão aprender a fazer negócio 

sustentável, vai ser mais natural (informação verbal). 

 

 

4.6. Valores apropriados pela comunidade próxima aos 

empreendimentos 
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Finalmente, o último grupo de manifestações de valores destacados pelos gestores faz 

referência à comunidade vizinha aos empreendimentos. Neste caso, mais uma vez, não foi 

possível observar citações favoráveis ou contrárias àquelas espontaneamente indicadas pelos 

gestores da Sonae. 

 

Segue abaixo quadro 6 indicando a organização dos dados, cujo detalhamento e definição 

encontram-se no Anexo F: 

 

 
Quadro 6 - Organização de citações por manifestação de valor - Lojistas 

Fonte: autor. 

 

Este último grupo de stakeholders indicados pelos gestores como beneficiados pelos projetos 

socioambientais da empresa é a comunidade impactada pelo empreendimento diretamente. As 

manifestações de valores apropriados pela sociedade, segundo os gestores, são basicamente: o 

envolvimento direto da sociedade na participação destes projetos, inclusive através de geração 

de empregos, resultados ambientais mais expressivos que os convencionais (beyond 

compliance), melhoria na educação através de projetos subsidiados pela empresa, maior 

qualidade de vida da comunidade e benefícios aos poderes públicos. Desta forma e em 

alinhamento com os resultados anteriores, os aspectos sociais dos projetos socioambientais 

também predominaram neste grupo de stakeholders.  

  

 

4.6.1.VS01 - Envolvimento da sociedade nas ações socioambientais 

 

 

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

SONAE SIERRA 

BRASIL

CONCORRENTES OU 

LOJISTA

VS01
Envolvimento da socidade nas 

ações socioambientais

SS02  SS03  SS06  

SS07  SS09  SS14  

SS16  

- - - EST07

VS02
Resultados ambientais mais 

expressivos que os convencionais

SS01  SS02  SS05  

SS08  SS12  SS13  

SS15  

- - - EST04  EST05

VS03 Educação à população do entorno SS06  SS08  SS15  - - - -

VS04
Maior qualidade de vida da 

comunidade
SS06  - - - -

VS05 Benefícios aos poderes públicos SS08  - - - -

ESTRATÉGIA ASSOCIADA 

AO RELATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE 

CORPORATIVA

COD. VALORES RELATIVOS À SOCIEDADE

CITAÇÕES POSITIVAS DOS 

ENTREVISTADOS

CITAÇÕES NEGATIVAS DOS 

ENTREVISTADOS
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O envolvimento com a sociedade é a principal forma de apropriação de valor pela sociedade 

dos projetos socioambientais, segundo os gestores. Uma forma evidente de interação indicada 

pelos gestores é o painel da comunidade presente em alguns empreendimentos.  

 

Como um primeiro exemplo, foi indicada a questão da conscientização de pessoas localizadas 

próximas aos projetos, que pode ocorrer inclusive na forma de sua divulgação. Ainda, tais 

ações não se limitam às ações realizadas dentro dos empreendimentos, extrapolando para 

escolas, como nos exemplos de SS13: "fazemos isso [programas de conscientização] com as 

escolas, recebemos grupos escolares onde passamos a introdução da educação socioambiental, 

de meio ambiente, segurança e saúde e respeito ao próximo". 

 

Segundo relato de SS09: "ações pontuais também são feitas com foco em conscientização em 

regiões carentes, por exemplo, em creches e asilos". 

 

Há também ações voltadas diretamente ao fomento de atividade econômica regional, 

normalmente sem acesso a empreendimentos como shopping centers. Um dos exemplos 

citados pelos entrevistados são espaços cedidos gratuitamente nos empreendimentos a 

organizações locais, para fomento de economia de pequenas entidades e divulgação de seus 

trabalhos.  

 

Finalmente, há projetos socioambientais em que ocorre a contratação direta de pessoas de 

áreas impactadas pelos projetos, como, por exemplo, na citação de SS13: "[em um projeto de 

segregação de resíduos em parceria com um presídio houve] uma recuperação sócio cultural 

de presos, dá trabalho para quem precisa, dá um destino ambiental, nem por isso é mais caro”.   

 

Coincidentemente com os apontamentos dos gestores, as estratégias de RC empresa também 

ressaltam a importância do envolvimento da sociedade nas questões socioambientais da 

empresa. Segundo EST07: 

 

 

A nossa estratégia em matéria de Comunidades e Visitantes contempla um vasto 

leque de medidas destinadas a assegurar que as nossas atividades proporcionam 

benefícios socioeconômicos às comunidades locais sem comprometer a qualidade do 

ambiente local. Tal exige uma colaboração ativa com representantes da comunidade 

local através de Painéis Comunitários, que utilizamos para compreender e responder 

às necessidades e preocupações locais (informação verbal). 
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Neste caso, os valores apropriados pela sociedade podem inclusive ser múltiplos e são 

evidências do conceito de desenvolvimento sustentável, sob sua ampla definição mais aceita, 

Comissão de Brundtland (WCED, 1987). Segundo BANERJEE (2002), o foco da Comissão 

se concentra em justiça social e desenvolvimento humano, à parte da conciliação entre 

crescimento econômico e manutenção ambiental. 

  

 

4.6.2. VS02 - Resultados ambientais mais expressivos que os convencionais 

 

 

A segunda forma de apropriação de valor dos projetos socioambientais adotados pela empresa 

é o resultado ambiental superior àquele previsto por lei ou economicamente menos oneroso. 

Como as metas estabelecidas pelo sistema de gestão da empresa são tipicamente superiores 

aos limites mínimos estabelecidos, o fato de o empreendimento operar com menos impacto 

pode ser traduzido como uma forma de valor onde o principal beneficiado é a sociedade em si.  

Alguns exemplos desta redução de externalidades passam por economia de recursos naturais. 

Por exemplo, foi citada a preocupação da empresa na redução no consumo de água, mesmo 

tendo sido adotados projetos que não se traduzem em redução de custos. Segundo SS02: "um 

exemplo, urinol sem água, que está nas diretrizes. O payback pode ser longo, mas todos os 

novos projetos ou retrofits têm utilizado". 

 

Há também ações em que os empreendimentos se dispõem a aproveitar seu know-how para 

mitigar impactos que seriam da sociedade, ou seja, não estando relacionados diretamente com 

sua operação. Por exemplo, destacam que os Shoppings em operação oferecem à sociedade do 

entorno pontos de coletas de materiais que normalmente não são corretamente descartados 

pela população, como lâmpadas e óleo. 

 

Mesmo durante as fases de construção, a preocupação com impacto ambiental além das 

exigências legais pode ser traduzida como valor gerado à sociedade. Segundo SS12: "nas 

nossas obras, por exemplo, mesmo pequenos vazamentos de óleo são tratados como acidentes 

ambientais. Mesmo pequenos vazamentos tem que ter um tratamento de modo a garantir que 

não haverá um acidente ambiental". 
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Associar os benefícios à sociedade de se praticar parâmetros ambientais mais restritivos que 

os legais estão indicados nas estratégias de RC em duas áreas distintas (EST04 e EST05), pois 

incentiva estes níveis tanto nas próprias atividades como também na de seus fornecedores. 

Conforme indicado no relatório: 

 

 

Enquanto empresa dedicada à promoção e gestão de shopping centers, o nosso 

impacto mais significativo sobre a biodiversidade resulta de projetos de urbanização 

e da correspondente alteração no uso do solo que os mesmos implicam. Este aspecto 

é particularmente relevante quando os projetos estão localizados em espaços sem 

ocupação prévia ou terrenos não urbanizados, que serão provavelmente mais ricos 

em biodiversidade e desempenharão funções e serviços ecossistêmicos valiosos. 

 

 

Finalmente, um ponto indicado por um dos gestores diz respeito à redução de impacto 

ambiental como forma de envolvimento do cliente final no processo através de campanhas 

promocionais. Por exemplo, aproveitar a necessidade de se fazer promoções específicas para 

relacionar a práticas ambientalmente responsáveis, como captura de carbono. 

 

O ponto de vista indicado pelos gestores é corroborado por um dos principais apontamentos 

feitos pelo lojista entrevistado. É possível notar em seu relato a preocupação com o impacto 

das ações tanto de empresas como de cidadãos, indicando uma preocupação comportamental 

da população e empresas. Segundo LOJ01: “[me preocupa] o nível de dejetos que o 

empreendimento joga na natureza. Hoje quando vou comprar um apartamento para mim eu já 

olho para isso”. 

 

 

4.6.3. VS03 - Educação à população do entorno 

 

 

Programas voluntários de capacitação e educação de pessoas carentes na área de influência de 

alguns empreendimentos são outras manifestações de apropriação de valor pela comunidade. 

Elas podem ocorrer tanto através de treinamentos e cursos ministrados pela própria empresa, 

como também através de parceiras com outras instituições educacionais. Segundo SS15, "as 

crianças vêm conhecer nosso sistema de meio ambiente e temos visitas nas áreas de segurança 
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e saúde, então isto já é reconhecido. No caso da visita da Unicamp, um consultor externo que 

é consultor trouxe uma turma para visita". 

 

 

4.6.4. VS04 - Maior qualidade de vida da comunidade 

 

 

O conjunto de ações socioambientais praticadas pela empresa combinadas retornam à 

sociedade, segundo o ponto de vista dos gestores, como aumento de qualidade de vida. 

Segundo SS06: "muitos nos contam que conseguiram terminar o ensino fundamental e agora 

conseguem melhor a qualidade de vida dessas pessoas". 

 

Esta manifestação de valor também foi compartilhada com o lojista entrevistado, que 

corrobora com a geração de valor nesta dimensão. Segundo LOJ01: “[acho relevante] a 

relação daquele empreendimento com a comunidade na qual ele está inserido. Qual a 

preocupação que ele tem com o riacho que passa atrás, com o trânsito que ele gera, que ações 

ele faz com a comunidade em volta”. 

 

 

4.6.5. VS05 - Benefícios aos poderes públicos 

 

 

Um último ponto indicado pelos gestores, ainda que em função da assimetria na distribuição 

de responsabilidades quanto ao tema da sustentabilidade é o benefício do setor público em 

detrimento do setor privado. Com a adoção dos projetos socioambientais, apenas uma das 

partes faz os investimentos, não havendo contrapartidas do Primeiro Setor. Nas palavras de 

SS08: "falta na metodologia [do sistema de gestão da sustentabilidade no grupo] algo que 

envolva melhor o poder público. Questionar os órgãos competentes sobre os beneficios e 

implicações das exigências. Há benefício fiscal? Quem investe é o setor privado". 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo teve por objetivo responder à pergunta de pesquisa: Como gestores da empresa 

Sonae Sierra Brasil percebem o valor gerado por investimentos socioambientais? Para tanto, o 

principal foco foi observar os fatores que seus gestores percebem quando da adoção dos 

projetos socioambientais, prática pela qual a empresa é reconhecida. A justificativa da escolha 

de estudo de caso recai sobre a necessidade de investigação do fenômeno desta estratégia na 

indústria de Shopping Centers, empreendimentos que representam significativo impacto no 

seu entorno e que são relevantes consumidores de insumos, em particular de energia. A 

empresa selecionada, a Sonae Sierra Brasil, apresenta a melhor e mais abrangente formulação 

de implementação desta modalidade de projetos no país, em particular a busca pelas 

certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 para seus empreendimentos. 

 

Foram entrevistados 17 gestores de diferentes funções e formações, uma vez que o tema da 

sustentabilidade apresenta heterogeneidade no seu entendimento nas tomadas de decisões das 

empresas. Ainda, foram entrevistados gestores de duas empresas concorrentes e outro de uma 

empresa do varejo (principal stakeholder comercial da indústria de Shopping Centers) para 

avaliar os pontos comuns e divergentes entre os entrevistados. As entrevistas levantaram 

percepções de valores que justificam a adoção destes projetos. Sua organização e o 

agrupamento deste número de gestores que citaram estas manifestações de valor foram a base 

para a análise e composição de cada um destes grupos. Para a conclusão, foi observado o 

número de gestores que citaram cada manifestação de valor e contrastados com as citações 

que limitaram ou contradisseram estas justificativas. Assim, os valores referenciados pelo 

maior número de gestores da Sonae e dos externos, associados às estratégias da empresa, 

indicam maior relevância que outros menos citados. Na mesma linha, a existência de 

comentários contrários ou que anulam os benefícios daquelas manifestações de valor 

representam aspectos que limitam ou ressalvam as conclusões obtidas. 

 

O resultado principal foi a predominância de manifestações de valores com características 

intangíveis. Os dois mais citados e que não tiveram qualquer ressalva foram a (i) criação de 

identidade empresarial e (ii) integração empresarial e transferência de conhecimento. Ambas 

as manifestações são inerentes a aspectos internos da empresa, ou seja, estão relacionadas e 
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beneficiam de alguma forma a maneira como a empresa se organiza e se relaciona com seus 

funcionários. Interessante notar que o efeito positivo deste tipo de manifestações na empresa 

não está relacionado às finalidades diretas para as quais projetos sustentáveis normalmente 

estão associados (por exemplo, melhores resultados ambientais e sociais). Ao oferecer 

benefícios além dos quais foram concebidos passam a fornecer outros meios e justificativas 

para sua adoção, demandando uma análise mais ampla pelos tomadores de decisão. Estes 

resultados contradizem o que vem sendo exposto na literatura, indicando espaços para 

pesquisas futuras e buscando analogia em outras empresas que utilizam projetos 

socioambientais na formulação de sua estratégia. 

 

Associado a este resultado, observa-se a relevância que aspectos relacionados ao indivíduo 

apresentaram em todos os grupos de stakeholders citados espontaneamente pelos 

entrevistados (a própria empresa, funcionários, lojistas e sociedade). Em todos estes grupos, 

valores que beneficiam capacitação, como transferência de conhecimento e treinamento de 

funcionários, estão entre os mais citados. Ou seja, a componente social dos projetos 

sustentáveis adotados pelo grupo parece ter mais relevância para a gestão do que suas facetas 

econômica e ambiental. Analogamente aos valores associados diretamente à empresa, estes 

benefícios a outros stakeholders também contrariam o que é observado na literatura. Estes 

benefícios sociais, destacando-se em detrimento dos demais e apresentando caráter subjetivo 

mais proeminente, necessitam de formas de medição que reduzam sua subjetividade e 

permitam comparar com outras formas de valor geradas pelos projetos socioambientais, sendo 

outra sugestão para pesquisas futuras.  

 

Uma última constatação é a ocorrência mais frequente de restrições a valores que 

normalmente estão mais relacionados a projetos socioambientais, como (i) benefício de marca 

e imagem e (ii) diferenciação. Nestes casos, ainda que foram algumas das manifestações de 

valores mais frequentemente citadas, foram algumas das que mais apresentaram algum tipo de 

comentário contrário. Associado à alta frequência da citação destes valores, há um 

alinhamento da literatura com o que muitos dos gestores indicaram sobre estas formas de 

valor, relacionado a criação de vantagem competitiva com a adoção de projetos 

socioambientais. Entretanto, a alta frequência das limitações das manifestações de valor, 

também indicam dificuldade na materialização destes benefícios pela empresa. Um dos 

principais aspectos observados é a questão cultural - de que os consumidores no Brasil não 

valorizam as iniciativas socioambientais praticadas pela empresa. A origem portuguesa do 



111 

 

sistema de gestão ambiental da Sonae e a diferença da agenda europeia em relação à brasileira 

no tocante da sustentabilidade podem ser a origem desta ambiguidade de percepção dos 

gestores. Por exemplo, é citada a questão da adequação do sistema de gestão à realidade local 

refletindo aspectos como as diferenças na matriz energética e níveis de emissão diferentes 

entre os países em questão. 

 

Mitigação de riscos, outra manifestação de valor que normalmente está atrelada à adoção de 

projetos socioambientais, foi destacada como uma das principais formas de geração de valor 

que apresenta restrições. Todavia, sua natureza é apenas referência a eventuais limitações dos 

efeitos de signaling das certificações ou do eventual dano à imagem em função de sua perda. 

Neste caso, a mitigação de riscos está associada à geração de valor reputacional. 

 

 

5.1. Contribuição para a teoria e recomendações para futuras pesquisas 

 

 

A base deste estudo foi a intersecção observada entre as: 

 

(i) Teorias genéricas de formulação de estratégias empresarias, tais como a abordagem 

de Porter (1980) e RBV de Barney (1991); 

(ii) Teorias aplicadas, de adoção de projetos socioambientais; em especial a abordagem 

de Orsato (2006; 2009) sobre as circunstâncias em que projetos desta natureza são 

viáveis e, por fim; 

(iii) Teorias específicas sobre os benefícios que resultam deste projetos, principalmente 

aspectos ligados a Green buildings, tais como benefícios intangíveis sobre 

produtividade de funcionários (PERSRAM et al., 2007) e mesmo benefícios 

financeiros (BENSEL et al., 2008).  

 

Os resultados obtidos auxiliam na elucidação de como a estratégia empresarial pode ser 

influenciada ou mesmo guiada pelos valores oriundos de projetos socioambientais, porque 

representam elementos que podem reforçar vantagens competitivas tradicionais. Para 

empresas com estratégia baseada em liderança em custos, por exemplo, benefícios resultantes 

de menores ônus de transferência de conhecimento, redução de custos pela racionalização no 
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uso de recursos e benefícios de programas de qualidade, como no caso da ISO 14001, 

reforçam seu posicionamento.  Considerando aquelas baseadas em diferenciação, por outro 

lado, devem considerar na formulação de suas estratégias manifestações de valores como 

benefícios de imagem e marca, mitigação de riscos e criação de identidade empresarial. Isto 

complementa a colocação de Bonn e Fisher (2011) de que sustentabilidade seria o elemento 

que faltava na formação de estratégia. 

 

Ao analisar as colocações dos gestores quanto aos fatores internos da empresa, notamos que a 

maioria destas manifestações de valores refere-se a benefícios de longo prazo, mais perenes e 

que representam competências da empresa difíceis de serem replicadas no curto prazo. Em 

termos de formulação de estratégia, pode-se dizer mesmo que esta natureza de manifestação 

de valores é até mais relevante que benefícios oriundos de melhor desempenho operacional, 

como eficiência energética, uma vez que sua mensuração é mais simples, bem como sua 

replicação. Isto deixa mais preparadas as empresas para as alterações de paradigmas 

resultantes da megatendência que representa a sustentabilidade (LUBIN; ESTY, 2010).  

 

Com relação à teorização sobre Green buildings, o tema da sustentabilidade sob a forma da 

construção e gerenciamento tem tido atenção da academia, conforme indicado por 

levantamento realizado por Sayce et al. (2010). Entretanto, segundo os autores, os 

motivadores e justificativas desta modalidade de empreendimento em detrimento a projetos 

tradicionais são incertos: mesmo aspectos como valorização do ativo através da diferenciação 

tecnológica inerentes a green bulidings constatada na pesquisa, não podem ser dissociados de 

outras variáveis não consideradas sustentáveis que modelos de avaliação levam em 

consideração. Este estudo indicou alinhamento com esta abordagem, pois foi pouco abordada 

pelos entrevistados a valorização direta de ativos ou negociações financeiras mais vantajosas 

pelo fato de se tratar de empreendimentos voltados à sustentabilidade.   

 

Tema recorrentemente revisitado na teoria é a questão do bem estar, motivação e 

produtividade de funcionários, associados à qualidade de edificações. A pesquisa de Persram 

et al. (2007) exemplifica estas questões e algumas das principais manifestações de valor 

indicadas nas entrevistas realizadas na Sonae reforçam seus argumentos. Os resultados deste 

trabalho indicam uma menor percepção por parte dos gestores de valores gerados pelas 

características objetivas dos projetos socioambientais que permeiam Green buildings. 

Aspectos como racionalização de recursos através de eficiência operacional, objetivo básico 
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em qualquer projeto que tenha um cunho ambiental, foi citado por apenas seis entrevistados, e 

ainda apresentou algum tipo de comentário por três dos gestores. Valorização de ativos foi 

citada por apenas dois deles. Único aspecto objetivo citado por um maior número de 

entrevistados foram resultados ambientais mais expressivos que os convencionais (beyond 

compliance), cuja apropriação de valor, a priori, não estaria com a empresa em si, mas com a 

sociedade através de redução de externalidades.  

 

Assim, é possível notar, através das comparações e contraposições das diversas entrevistas 

realizadas com gestores da Sonae Sierra Brasil de diferentes áreas e históricos, bem como de 

gestores concorrentes e stakeholder (lojista), que não há uma única resposta para todas as 

manifestações de valores. Buscou-se com esta pesquisa demonstrar quais destes são 

percebidos por entrevistados, que indicou a predominância de valores ligados aos aspectos 

subjetivos sociais dos projetos.  

 

Para pesquisas futuras, a principal recomendação são investigações em maior amplitude na 

indústria de shopping centers, a partir dos resultados levantados neste trabalho, 

principalmente na medição quantitativa dos benefícios percebidos nesta pesquisa e na 

formulação de metodologias que permitam comparar. Apesar de indicar as evidências da 

percepção de valor dos executivos da Sonae Sierra Brasil, estudos de caso normalmente têm 

mínima validade externa; no caso, não representam o setor como um todo. Desta forma, 

recomendam-se pesquisas futuras que possibilitem quantificar os benefícios percebidos que 

apresentam subjetividade elevada, como os aspectos relacionados à identidade empresarial. 

Ainda, é possível sugerir a realização de trabalho semelhante em outros segmentos da 

indústria imobiliária, visto que apresentam modelos de negócio diferentes daquele observado 

especificamente em shopping centers. Finalmente, pode-se considerar utilizar outras correntes 

teóricas como forma de abordagem diferente daquelas utilizadas neste estudo.  

 

Outra sugestão para pesquisas futuras é o aprofundamento que abranja quantidade 

representativa da indústria sobre maneiras de se medir a reputação e os valores institucionais 

levantados nesta pesquisa. Foram detectadas diversas manifestações de valor com 

características intangíveis, cujo impacto no valor total da empresa deve ser investigado em 

maior profundidade.   
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5.2. Contribuição para a prática de administração de empresas 

 

 

Este estudo analisou como projetos socioambientais são avaliados pelos gestores da indústria 

de Shopping Centers. Esta proposição buscou complementar as tradicionais formas de 

avaliação de investimentos, em particular a do Valor Presente Líquido, mais frequente e tida, 

em muitos casos, como a única dimensão considerada quando da análise de viabilidade de 

projetos.  

 

Dentro de um cenário de um aumento constante no número de lançamento de projetos com 

algum tipo de certificação ambiental, ou pelo menos com características ambientais que vão 

além da exigência da legislação, pesquisas que elucidem se, quando e que tipo de valor podem 

ser gerados por estes projetos são relevantes para a prática de administração por auxiliarem os 

gestores a otimizarem recursos. Considerar os efeitos de longo prazo resultantes das 

economias no consumo de energia, água e resíduos em seus estudos de viabilidade é uma 

prática que auxilia a decisão na adoção de green buildings, bem como acompanhar o potencial 

de passivo em não atender à legislação e comparar com seu custo de mitigação ao adotar 

práticas além das exigências legais. Em uma atividade responsável por considerável impacto 

ambiental e social e tendo como característica ser capital intensiva, a racionalização na 

adoção destes projetos deve estar cada vez mais frequente na agenda de seus executivos. 

Associado aos aspectos ambientais, relacionamento com funcionários, demanda por serviços 

mais especializados por parte de clientes, maior esclarecimento e cobrança por parte da 

sociedade e competição mais acentuada forçam os tomadores de decisão a se preocuparem 

mais com os aspectos sociais da sustentabilidade.  

 

Como os resultados deste estudo apontaram que os valores emergentes desta modalidade de 

projetos apresentam predominantemente aspecto intangível, a principal contribuição para a 

prática relaciona-se a identificação de resultados (valores) que normalmente não são 

considerados no momento da análise de projetos de construção civil. Frequentemente, os 

aspectos mais considerados são os técnicos e racionais, como consumo de energia e água, 

ocupação do solo, qualidade e origem de materiais, entre outros, mas, mesmo nas 

certificações, não há considerações específicas sobre aspectos intangíveis os relacionados à 

motivação de funcionários, por exemplo.  
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Em termos de formação de vantagem competitiva, o estudo não identificou nenhuma ligação 

entre o resultado econômico dos projetos socioambientais e alguma forma de diferenciação 

empresarial. No caso das certificações, não há evidências de que sua adoção resulte no 

estabelecimento de vantagem competitiva - muito embora os entrevistados percebam 

benefícios referentes a um melhor relacionamento com o mercado e, em menor escala, com 

clientes. Entretanto, os atributos que aparecem mais evidentes parecem apontar para o 

resultado de uma somatória destas ações, refletidas em valores que não são óbvios, como por 

exemplo, a formação da identidade empresarial.  

 

A associação dos benefícios dos projetos socioambientais como incentivo à inovação é outro 

ponto a ser destacado como contribuição à administração. A necessidade de inovar para 

atingir metas que focam em desempenhos ambientais mais restritivas resulta em soluções 

menos tradicionais, com melhores resultados. Por exemplo, pequenas soluções como 

aquecedores de baixo custo elaborados a partir de materiais reciclados, urinóis sem consumo 

de água, melhor aproveitamento de iluminação zenital e constante revisão de iluminação 

tradicional para leds, são exemplos de resultados que podem ser obtidos sem a necessidade de 

investimentos relevantes. Perceber projetos socioambientais como incubadora de inovação, 

portanto, pode ser outra dimensão a ser considerada pelos gestores. 

 

A adoção dos projetos socioambientais está associada à mitigação de riscos, conforme 

resultados desta pesquisa. Considerando a vocação da empresa em adotar estes projetos, 

conforme indicado mesmo em sua estratégia, pesquisas futuras podem investigar o efeito da 

percepção de investidores para empresas com características semelhantes. Por exemplo, pode-

se avaliar a sensibilidade do mercado de capitais através da variação dos valores dos papéis da 

empresa em relação aos principais índices de ações: empresas cujas estratégias focam em 

redução de riscos devem apresentar, em média, variância no valor de seus papéis inferior ao 

de seus concorrentes menos associados à percepção de segurança pelos investidores. Neste 

cenário, falar em variância faz mais sentido que em retorno exclusivamente. 

 

Por fim, o principal foco de críticas ao sistema estabelecido é a burocratização que os 

processos estabelecidos pela empresa, associados à gestão socioambiental, resultam nas 

operações. Considerando que mais da metade dos entrevistados destacou o impacto negativo 

que processos de gestão resultam nos funcionários, parece indicar um aspecto a ser levado em 
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consideração. A sugestão para a prática neste âmbito é a formulação de métricas de 

acompanhamento e gestão compatíveis com a estrutura das operações e demonstrações claras 

dos benefícios a todos os envolvidos. 

 

 

5.3. Contribuição para a elaboração de Políticas Públicas 

 

 

A contribuição deste trabalho para a elaboração de políticas públicas passa por considerar os 

impactos que um empreendimento imobiliário causa na sociedade, sendo que um momento 

crítico é o período de obras. Um item levantado como destaque da empresa é a certificação do 

empreendimento ainda nesta fase. Considerar valores gerados por rastrear e garantir a 

qualidade dos materiais utilizados nesta fase, maior rigor no tratamento de ocorrências que 

podem resultar em passivo ambiental, redução de ocorrências de acidentes e afastamentos, 

pode não estar claro às empresas, exigindo dos poderes públicos algum tipo de mecanismo 

mais objetivo de controle, como as certificações. Estas, juntamente com outros sistemas de 

gestão ambiental, representam aspectos práticos à formulação de políticas públicas: simplifica 

os procedimentos da empresa e obriga empresas a estarem sempre atualizadas quanto à sua 

demanda legal.  

 

Em implantação de novos shopping centers, é frequente a necessidade de ajustes de 

contrapartidas com órgãos públicos em função dos seus impactos na região de influência, 

principalmente relacionadas à infraestrutura.  A consideração de valores alternativos àqueles 

tipicamente considerados nestas negociações pode resultar aos poderes públicos mais 

flexibilidade nestas negociações e melhores condições. Por exemplo, raramente os efeitos 

sociais, além daqueles exigidos pela legislação, são levados em consideração na análise de 

impacto que shopping centers resulta no seu entorno, ao mesmo tempo em que são 

valorizados pelos gestores, segundo a pesquisa. Alinhar estes interesses pode resultar em 

ações melhor exploradas pelo poder público, de forma a aumentar os benefícios à sociedade. 

 

Analogamente aos resultados do estudo de Ariely et al. (2009), esta dissertação pode auxiliar 

os gestores do poder público a direcionar incentivos financeiros a certos tipos de investimento 

socioambientais. No caso, mesmo considerando um único tipo de empreendimento, Shopping 
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Centers, políticas de incentivos fiscais podem ser selecionadas em função da melhor 

efetividade que a resposta aos incentivos apresenta, considerando aqueles que os gestores 

mais valorizam em detrimento de outros de menor visibilidade e interesse. 

 

Outra questão relativa na adoção de projetos socioambientais na formulação de políticas 

públicas trata da discussão acerca da sustentabilidade como tendência de ser induzida por 

regulamentações, em contraste com padrões de mercado e exigência dos consumidores. Os 

resultados da pesquisa parecem apontar que no país a demanda direta dos consumidores por 

ações sustentáveis ainda é embrionária. Por outro lado, ainda que haja uma crescente adoção 

de certificações em empreendimentos comerciais, não parece haver um padrão estabelecido 

de atuação voltado ao desenvolvimento sustentável. Isto reforça o peso do setor público na 

definição destes projetos no Brasil atualmente.  

 

Contaminação do solo pelo manejo de resíduos sólidos e poluição da água são outras questões 

a serem observas pelos poderes públicos que podem ser aprimoradas com projetos 

socioambientais. Pouco se tem feito no monitoramento daquilo que realmente é descartado, 

levantando dúvidas quanto à característica dos resíduos. Durante as entrevistas, foi indicada 

uma iniciativa inovadora de ir além das exigências legais e realizar o monitoramento da 

“qualidade de vida” da água para adequar o descarte não somente aos níveis sugeridos pela 

CETESB, mas para se adequar à realidade do entorno. Trabalhos voltados a melhores 

adequações como esta podem ser considerados nas formulações de políticas nesta área. 

 

Finalmente, considerando que o principal insumo necessário à operação de Shopping Centers 

é energia elétrica e que no Brasil isto está sensivelmente sujeito a fatores alheios aos 

exclusivamente técnicos ou de livre mercado, principalmente políticos, se faz necessário 

observar algum outro mecanismo que incentive investimentos ambientalmente mais eficientes. 

Uma possível sugestão é a própria exigência ou incentivos fiscais diretos para 

empreendimentos certificados, ou seja, que não somente faça os ajustes para um melhor 

desempenho ambiental, como consiga demonstrar e ser auditado sobre suas ações. Desta 

forma, medir, acompanhar e estabelecer limites para emissão de carbono durante a operação 

destes empreendimentos também é assunto a ser coberto na agenda pública.   
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ANEXOS 

 

Anexo A – Relação de entrevistados da Sonae Sierra Brasil 

Fonte: autor. 

 

 

 
 

 

  

ENTREVISTADO CARGO LOCAL DE ATUAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

SS01 Gerente Corporativo Técnico / Engenharia

SS02 Gerente Corporativo Técnico / Engenharia

SS03 Diretor Corporativo Gestão

SS04 Diretor Corporativo Financeiro

SS05 Gerente Operação Gestão

SS06 Gerente Operação Marketing

SS07 Gerente Corporativo Financeiro

SS08 Diretor Corporativo Gestão

SS09 Gerente Operação Marketing

SS010 Gerente Corporativo Técnico / Engenharia

SS11 Gerente Corporativo Marketing

SS12 Gerente Corporativo Técnico / Engenharia

SS13 Gerente Corporativo Marketing

SS14 Diretor Corporativo Gestão

SS15 Gerente Operação Técnico / Engenharia

SS16 Diretor Corporativo Gestão

SS17 Gerente Operação Técnico / Engenharia



127 

 

Anexo B – Roteiro semiestruturado de questões dirigidas a funcionários da Sonae Sierra 

Brasil e executivos de empresas concorrentes 

 

1) Descreva as funções prévias às atualmente desempenhadas dentro e fora do grupo 

SONAE.  

Background do entrevistado 

i) Qual o histórico profissional e em que tipo de projetos se envolveu no passado? 

ii) Quais áreas apresenta maior empatia e preferência pessoal? 

 

2) Na sua opinião, qual o posicionamento estratégico do Shopping em que atua ou do grupo 

SONAE SIERRA BRASIL? 

Identificação da estratégia da empresa 

i) Identificar o posicionamento estratégico do Shopping ou do grupo Sonae sob a ótica do 

entrevistado. 

ii) Captar detalhes do que é priorizado para o Shopping ou do grupo em detrimento de 

outras atividades e investimentos. 

 

3) Quais projetos voltados à sustentabilidade o Sr.(a) atuou dentro do grupo? Qual sua 

opinião crítica sobre eles? 

Verificar experiência e levantamento dos projetos que participou 

i) Projeto sustentável é tratado de maneira clara e distinta dos demais projetos no grupo? 

ii) Experiência do entrevistado. 

iii) Se fosse alterar algo na forma como foram avaliados, aprovados, projetados, 

implantados e acompanhados, quais seriam suas sugestões? 

iv) Verificar possíveis limitações na forma como os projetos foram conduzidos. 

v) Explorar a heterogeneidade dos pontos de vista dos gestores da empresa. 

 

4) Na sua opinião a implantação dos projetos sustentáveis geraram algum valor? Em que 

projetos? Que tipo de valor? Foram identificadas vantagens que vão além das exigências 

legais?  

Verificação de tipos de valor e geração de vantagens competitivas 

i) Além da redução de custos, quais os principais objetivos da implantação dos projetos? 

ii) Quem foram os beneficiados com a implantação dos projetos. 

iii) Como os resultados dos projetos beneficiaram as partes. 
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iv) Evidências de como a empresa consegue algum benefício financeiro (ex. alugueres 

mais altos, redução de riscos) no presente ou expectativa de consegui-lo no futuro. 

v) O foco dos projetos é proporcionar vantagem competitiva por diferenciação ou 

liderança em custos? Como? 

vi) Quão difícil é para um concorrente imitar ou copiar estes fatores que considera 

geradores de vantagem competitiva? 

 

5) Houve algum projeto em que se envolveu que não foi aprovado? Por quê? 

Entender o que não gera valor para a empresa 

i) Indicar um projeto no qual tenha se envolvido que tenha sido proposto, mas não 

implementado ou adiado indefinidamente e por que da não implementação imediata. 

ii) Por que projetos sustentáveis não são aprovados no grupo? 

iii) Há algum padrão na recusa de projetos e processos? 

iv) Levantar as percepções pessoais sobre os motivos que projetos sustentáveis deveriam 

ou não ser implementados, mesmo quando seus benefícios percebidos não são unânimes e 

quais evidências sustentam esta opinião. 

v) Verificar se há uma preferência em especial por certos tipos de projetos que o 

entrevistado tenha um maior envolvimento e por que. 

 

6) Quais são as metodologias de avaliação dos projetos voltados à sustentabilidade no grupo?  

Entender a metodologia de avaliação dos resultados oriundos da implementação de 

projetos sustentáveis 

i) Qualitativos e quantitativos? 

ii) Como são avaliados os fatores intangíveis? 

iii) Quão estruturado é o processo de acompanhamento e avaliação dos projetos? 

iv) Como são divulgados os resultados dos projetos interna ou externamente? 

v) Há algum tipo de alinhamento formal dos resultados dos projetos sustentáveis com o 

desempenho geral dos funcionários? 

vi) Como o grupo mede suas competências organizacionais? 

vii) Como o grupo acompanha seu risco reputacional e como o mitiga? 

 

7) Existe algum tipo de investimento que poderia ser feito e que ainda não foi? Por quê? 

Entender as competências organizacionais e limitações da empresa 

i) O grupo tem as competências organizacionais para a implementação destes projetos? 
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ii) Por que projetos viáveis ainda não foram implementados? 

iii) Quais evidências indicam que o grupo poderia seguir adiante com projetos ainda não 

implementados?  
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Anexo C – Roteiro semiestruturado de questões dirigidas a executivos de rede de varejo 

atuante em Shoppings Centers 

 

1) Descreva as funções prévias às atualmente desempenhadas dentro e fora da empresa 

Background do entrevistado 

i) Qual o histórico profissional e em que tipo de projetos se envolveu no passado? 

ii) Quais áreas apresenta maior empatia e preferência pessoal? 

 

2) Na sua opinião, qual o posicionamento estratégico da empresa/grupo em que atua? 

Identificação do posicionamento estratégico da empresa 

 

3) Quantas lojas a empresa abriu nos últimos anos (3 a 5 anos)? 

Verificar a velocidade do processo de expansão do grupo recentemente 

 

4) Que modalidade de loja, tem notado como prioridade para o grupo? Quais foram os 

motivadores pela adoção de uma modalidade específica? Se for para shopping centers, 

quais redes a empresa tem trabalhado? 

Verificação de preferências por redes de shopping especificamente 

 

5) Poderia listar os cinco itens mais importantes no momento da negociação de um novo 

ponto em Shopping Center? Citaria alguma empresa que em especial atende melhor aos 

objetivos da marca? 

Entender os principais motivos que levam a marca a escolher um determinado 

empreendimento ou grupo investidor 

 

6) Com relação à sustentabilidade, o grupo tem algum projeto corporativo / institucional 

voltado para esta finalidade? 

Entender se o grupo tem alguma política interna quanto à questão que pode fazer com que 

a escolha por um shopping Center seja privilegiada 

 

7) Dentro da indústria de Shopping Centers, poderia descrever se, na sua percepção, alguma 

empresa ou shopping específico consegue gerar valor através das ações socioambientais? 

Verificar se as ações socioambientais refletem em benefício para expansão de novas lojas 
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Anexo D – Estratégias anunciadas pela Sonae Sierra Brasil por área de impacto 

 
 

 

  

COD. ÁREAS DE 

IMPACTO

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA ADOTADA PELA EMPRESA

EST01 ENERGIA E CLIMA

Acreditamos que a criação de edifícios de baixo consumo energético e baixas emissões de carbono, atrativos tanto para os investidores como para os ocupantes, nos dá uma 

vantagem competitiva e permite 

assumirmo-nos como líderes do setor em termos de inovação no domínio da eficiência energética. Ao longo dos últimos anos, a nossa estratégia em matéria de Energia e Clima tem-

se focado no aumento da eficiência energética das nossas operações e na redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) resultantes das nossas atividades diretas e 

indiretas.

EST02 ÁGUA

Ao aumentarmos a eficiência no consumo de água das nossas operações, estaremos não apenas reduzindo a nossa exposição aos riscos associados à escassez de água, como também 

a minimizar a nossa pegada de água, a gerar poupanças de custos e a prepararmo-nos para a legislação que venha a ser eventualmente aprovada.

Durante a fase de projeto de cada shopping center, aplicamos os requisitos dos Environmental Standards for Retail Developments (ESRD), a fim de reduzir o consumo de água e de 

promover a sua reutilização. Nos nossos shoppings em operação, a nossa estratégia consiste em aumentar a eficiência no consumo de água, investindo em equipamento mais 

eficiente e lançando iniciativas destinadas a reforçar a sensibilização dos nossos colaboradores, lojistas, prestadores de serviços e visitantes para a importância de poupar água.

EST03 RESÍDUOS

A nossa estratégia em matéria de Resíduos visa melhorar a gestão dos resíduos gerados na fase de construção, nos shoppings que gerimos e nos escritórios que ocupamos. Para 

alcançarmos estes objetivos, aumentamos a quantidade de resíduos reciclados, reutilizados, valorizados e compostados.

A adoção de boas práticas de gestão de resíduos pode reduzir o nosso impacto ambiental, criar benefícios financeiros e garantir que estaremos preparados quando forem adotados 

regulamentos mais rigorosos nesta área.

EST04
BIODIVERSIDADE 

E HABITAT

Enquanto empresa dedicada à promoção e gestão de shopping centers, o nosso impacto mais significativo sobre a biodiversidade resulta de projetos de urbanização e da 

correspondente alteração no uso do solo que os mesmos implicam. Este aspecto é particularmente relevante quando os projetos estão localizados em espaços sem ocupação prévia 

ou terrenos não urbanizados, que serão provavelmente mais ricos em biodiversidade e desempenharão funções e serviços ecossistêmicos valiosos.

A nossa estratégia visa reduzir os danos causados à biodiversidade e aos habitats e, sempre que possível, aumentar o valor ecológico durante as fases de urbanização e construção. 

Procuramos igualmente reduzir os impactos adversos sobre a biodiversidade e os habitats, gerindo os nossos shopping centers de forma a proteger a ecologia local e a reduzir os 

impactos gerados pela produção de resíduos e águas residuais.

EST05 FORNECEDORES

O procurement na indústria dos shopping centers reveste-se de especial complexidade. Dispomos de uma extensa cadeia de fornecedores e contamos com os nossos prestadores de 

serviços para nos ajudarem a alcançar os nossos objetivos comerciais, especialmente os objetivos de RC. Em 2007, adotamos uma Política de Procurement Responsável, que visa 

promover a inclusão de critérios ambientais e sociais nas nossas decisões nesta área. Em 2008, começamos a monitorizar o desempenho dos nossos principais fornecedores face a 

um conjunto de benchmarks sociais, éticos e ambientais.

O nosso negócio exige também grandes quantidades de materiais de base, cuja fabricação, transporte e utilização podem ter um impacto ambiental e social adverso. A nossa Política 

de Procurement Responsável estabelece critérios para ajudar os nossos colaboradores e fornecedores a escolherem materiais sustentáveis.
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Anexo D – Estratégias anunciadas pela Sonae Sierra Brasil por área de impacto – cont. 

 
Fonte: Sonae Sierra Brasil.

7
 

 

 

 

                                                 
7
 Sonae Sierra Brasil, disponível em < http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/responsabilidadecorporativa/osnossosimpactos.aspx>, acesso em 04 de maio de 2013. 

COD. ÁREAS DE 

IMPACTO

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA ADOTADA PELA EMPRESA

EST06 LOJISTAS

Para nós, os lojistas são parceiros comerciais estratégicos, fundamentais para o sucesso do nosso negócio. No final de 2009, tínhamos 1.936 contratos com lojistas espalhados por sete 

municípios do Brasil, ocupando, no total, uma ABL de 364,1 mil m2. Estes lojistas vão desde pequenos estabelecimentos locais que locam uma única loja, a grupos nacionais e 

internacionais que ocupam um grande número de lojas em vários dos nossos shoppings.

A nossa estratégia em matéria de Lojistas tem dois objetivos. Em primeiro lugar, visamos prestar a todos os nossos lojistas serviços de gestão de shopping centers de elevada 

qualidade, ajudando-os, assim, a obter bons resultados financeiros. Em segundo lugar, oferecemos serviços de valor acrescentado, com vista a melhorar os aspectos sociais e 

ambientais das atividades comerciais dos nossos lojistas.

EST07
COMUNIDADES E 

VISITANTES

A nossa estratégia em matéria de Comunidades e Visitantes contempla um vasto leque de medidas destinadas a assegurar que as nossas atividades proporcionam benefícios 

socioeconômicos às comunidades locais sem comprometer a qualidade do ambiente local. Tal exige uma colaboração ativa com representantes da comunidade local através de 

Painéis Comunitários, que utilizamos para compreender e responder às necessidades e preocupações locais. Monitorizamos igualmente a satisfação e as reações dos visitantes, a 

fim de assegurar que os nossos shopping centers proporcionam uma experiência agradável aos consumidores, correspondendo às suas expectativas em diversas áreas, tais como o 

retail mix e as instalações e serviços disponíveis em cada shopping.

EST08 COLABORADORES

Em 31 de Dezembro de 2009, contávamos com 383 colaboradores diretos. É à sua contínua ambição e dedicação que a Sonae Sierra Brasil deve o seu sucesso. Temos todo o interesse 

em reter os nossos colaboradores e em lhes assegurar as condições de trabalho, o nível de flexibilidade e a formação de que necessitam para desempenharem as suas funções de 

forma tão eficaz quanto possível. Também consideramos importante promover um ambiente de trabalho onde os colaboradores sejam tratados de forma justa e os seus esforços 

sejam valorizados.

Estamos trabalhando para atingir estes objetivos, a fim de melhorarmos e mantermos elevados níveis de satisfação dos colaboradores. Certificamo-nos igualmente de que honramos 

o nosso compromisso para com a igualdade de oportunidades e continuamos a implementar programas que visam incentivar a participação dos colaboradores e reforçar as suas 

capacidades através de ações de formação e desenvolvimento.

EST09
SEGURANÇA E 

SAÚDE

Com 10 shopping centers em operação (a 31 Dezembro de 2009), o desenvolvimento de 3 novos projetos e 2 expansões, além de um escritório em São Paulo, somos responsáveis 

pela segurança de milhões de pessoas - especialmente dos visitantes dos shopping centers, dos lojistas, dos prestadores de serviços e dos nossos próprios colaboradores - que 

visitam ou trabalham diariamente nas nossas instalações. O nosso objetivo em matéria de Segurança e Saúde (S&S) consiste em evitar a ocorrência de quaisquer acidentes nas 

nossas instalações.

Entre 2004 e 2008, alcançamos progressos significativos graças ao premiado Projeto Personæ, que criou uma cultura de segurança em toda a organização. Os resultados deste projeto 

formam a base do nosso Sistema de Gestão de Segurança e Saúde, que abrange as nossas principais atividades comerciais em todos os locais onde operamos. Dois dos nossos 

shopping centers já obtiveram a certificação OHSAS 18001.

http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/responsabilidadecorporativa/osnossosimpactos.aspx
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Anexo E – Citações dos entrevistados da Sonae Sierra Brasil 

 

  

ENTREVISTADO CITAÇÕES

SS01 "[O funcionário] tem atitudes diferentes quando tem a informação" / "Dentro da certificação já se sabe quais são as principais questões a tratar" "mesmo para quem entra neste momento e tem um 

mínimo de informação saberá que estes temas são os principais" "No dia em que meu trabalho passar a ser rotina e não aprender mais ela não é mais interessante para mim, querer aprender um pouco 

mais" "Isto faz com que os colabores fiquem na Sonae Sierra" "aspecto muito positivo das certificações é colocar a casa em ordem" "de alguma forma as certificações ajudam a manter, principalmente a 

questão da documentação em ordem" "Na medida e que temos o controle das nossas ações, tenho a tranqüilidade nas respostas" "vejo uma participação diferente do comercial, se antecipando a 

questões ambientais ainda na fase de negociação" "fatores de sustentabilidade são levados em consideração pela gestão [quando o lojista contata a administração para negociar as condições gerais de 

ocupação]" "Recebo ligações com lojistas interessados nos nossos concursos estreitando até mesmo o relacionamento com a administração" "quantificar os benefícios, financeiros ou ambientais, 

justamente em uma negociação com sócios e empreendedores demonstrando as justificativas"  "[Certificação] é um modelo internacional, visivelmente reconhecido.  Se não tivéssemos, a Sonae Sierra 

Brasil não seria reconhecida como uma empresa diferenciada" "temos um documento físico no qual as pessoas podem acreditar" "temos um posicionamento diferente: queremos certificar 100% dos 

Shoppings em determinado prazo, sermos mais exigentes que os outros" "altera o comportamento dos que tem contato direto com os projetos dentro e mesmo fora da empresa" "Em cadeia de lojas 

presente em diversos shoppings a preocupação é diferente, até mesmo transportando o conhecimento a outras de suas lojas" "Do ponto de vista ambiental, [o urinol sem água] é maravilhoso, mas do 

ponto de vista de vista econômico não traz resultado" 

SS02 "Os Standards obrigam a cumprir tudo o que é crítico.  Por exemplo, com relação a iluminação deve ser observada a luminosidade mínima operacional, mas também um consumo de energia máximo, 

ainda que para este atingimento seja necessária uma tecnologia mais cara, afinal de contas shoppings centers são empreendimentos projetados para durar muitos anos" "Há sessões de informação, 

treinamento, [o funcionário] se sente pertencente ao projeto" "Só propiciou o aparecimento [de oportunidades através da] diretriz do sistema de gestão [com foco em inovação], senão passaria a 

oportunidade" "Insistimos muito na busca por diferenciações ...  Há premiação por ideias inovadoras, programas de inovação" "lá na frente você tem ... uma redução nos desperdícios" "Quando passa-se 

a entender o que se gera de resíduo, percebe-se os desperdícios e fazer aquele mesmo trabalho com custo similar, com melhor destinação" "Por exemplo, urinol sem água, que está nas diretrizes.  Para 

o cliente final tanto faz como usuário, mas é mais um exemplo visual da demonstração da preocupação com a sustentabilidade.  É mais eficiente que o tradicional, operados sob as corretas condições" 

"[O funcionário] fica feliz.  Não sabemos quantificar isso, mas ele fica feliz" "[A certificação] te faz andar em uma linha correta, te obriga a seguir toda a legislação e todo sistema de qualidade te 

empurra para melhoria, sempre" "Dizer que hoje você cumpre toda a legislação, pode não ser verdade daqui a seis meses.  Rodar o sistema de gestão te obriga a estar em dia com a legislação" ""Não se 

audita somente em função da certificação, mas sim como parte do processo de melhoria contínua.  Há a pressuposição de que a operação deve melhorar ao longo do tempo." "lá na frente você tem uma 

redução muito grande no passivo" "Posso estar regular hoje, mas posso não estar no futuro e aí criaria um passivo no futuro.  Não estou diminuindo o passivo que tenho, mas sim no futuro" "A empresa 

enxergou as certificações como mais valia futura" "Por exemplo, em caso de algum acidente, há uma divulgação para todos os demais e obriga a todos a olhar e despertar a preocupação quanto às 

medidas tomadas na ocorrência.  Eventualmente pode até mesmo resultar em alteração de metas.  É uma ferramenta de aprimoramento contínuo.  O objetivo é criar uma linha de aprendizado." 

"Estreita o relacionamento.  Por exemplo, em uma campanha educativa de uso racional de vagas de estacionamento o poder público vai primeiro em um Shopping da Sonae.  Há uma certa sinergia que 

existe, aproximando a relação.  É muito mais fácil falar com a secretaria do meio ambiente" "temos um reconhecimento do nosso trabalho no meio acadêmico, você vai nas universidades e compara 

com os demais Shoppings centers, é Sonae Sierra" "muito mais na frente, [você tem] um reconhecimento que virá do mercado desta prática [das certificações]" "[A Sonae tem] as primeiras certificações 

do país em Shopping centers.  Ainda não é comum no mercado" "[O processo de certificação é] muito difícil, pois a implantação no primeiro momento te obriga a cumprir regras muito restritas e é um 

processo complexo" "Quando o mercado quiser seguir este caminho terá que passar por tudo que passamos e hoje é mais fácil para nós se adequar" "Não basta fazer LEED, pois futuramente não traz 

diferenciação.  Procurar ser um pouco mais" "[Em um projeto de segregação de resídulos em parceria com um presídio houve] uma recuperação sócio cultural de presos, dá trabalho para quem precisa, 

dá um destino ambiental, nem por isso é mais caro" "Um exemplo, urinol sem água, que está nas diretrizes.  O payback pode ser longo, mas todos os novos projetos ou retrofits tem utilizado" 



134 

 

Anexo E – Citações dos entrevistados da Sonae Sierra Brasil – cont. 

  

ENTREVISTADO CITAÇÕES

SS03 "Temos uma área de inovação e outra em sustentabilidade.  Em ambos os casos, o objetivos estão ligados à realidade da empresa" "Um colega nosso projetou um sistema de aquecimento de água por 

energia solar, mas a partir de materiais reciclável, que funciona, não serve para gerar energia, mas é barato.  Foi desenvolvido com materiais que temos à mão" "Acho que no mínimo entusiasmar as 

pessoas com este tema" "Quer sobre o ponto de vista da segurança ou ambiental, temos targets que são revistos periodicamente e que entram nos objetivos de remuneração das pessoas, inclusive" "Às 

vezes não é fácil ter aderência, mas pouco a pouco vamos tendo mais aderência, porque é de longo prazo e depende da educação das pessoas" "As questões técnicas são avaliadas para se adequar à 

realidade local" "No Brasil os processos ainda são baseados nas pessoas e os acidentes acontecem justamente por esta dependência" "Não sei dizer que é por que a Sonae consegue influenciar os 

demais acionistas, mas existente uma preocupação muito grande quanto ao risco.  Desta forma é muito mais fácil de se aprovar estes investimentos" "Risco é sempre sujeito a preocupação dos 

investidores neste sentido.  Isto ajuda a argumentar a favor destes projetos de sustentabilidade" "há sempre alguém responsável local para mobilizar as demais pessoas" "A metodologia ensina a 

pensar e a interagir com as pessoas" "para nós faz parte do DNA a questão da sustentabilidade, buscando a certificação dos nossos shoppings.  É importante ter" "Por exemplo, nosso shopping em 

Uberlândia é o primeiro shopping no Brasil a ter a cetificação ISO 14001 ainda na fase de construção" "não temos um projeto branding da Sonae Sierra Brasil, nossa imagem atual é B2B ...  este novo 

projeto é sobretudo voltado ao lojista" "já começamos a notar alguma preocupação neste sentido da sustentabilidade entre os lojistas.  A Renner é um deles.  O Walmart também" "não temos tido uma 

preocupação ainda de ter retorno efetivo deste tipo de iniciativa, obvimante que ele existe, mais indireto através da imagem" "Uma coisa acho que é muito importante são os painéis da comunidade, a 

gente elege gente da região para ser porta vozes e lojistas são convidados para estar presentes" 

SS04 "nós somos muito envolvidos no escritório para as campanhas de conscientização que são medidas, quanto fazemos de reciclagem, sendo um dos itens das métricas de sustentabilidade" "Um selo 

verde na bolsa seria mais para abrir caminho, da mesma forma que abrimos caminho no Brasil com uma séria de tecnologias para shoppings que no Brasil não é obrigatório.  Um sinalizador de inovação" 

"as pessoas são mais colaborativas, sendo sempre chamadas a dar e dão ideias, temos prêmios para ideias inovadoras e o Brasil está sempre entre os tops, tendo participação de projetos do Brasil e 

ninguém é obrigado a participar" "percebemos que as pessoas se identificam muito com as causas deste tipo ...  Mesmo nas pesquisas de clima feitas com os funcionários, este ponto sempre aparece 

como muito positivo" "Acho que conseguimos reter mais as pessoas por conta disso [da proposta socioambiental da empresa]" "Tentamos fazer metas bem pontais para não ter que ficar discutindo a 

meta em si.  As metas acabaram ficando mais claras e isso ajuda bastante" "as pessoas se sentem orgulhosas que tenham este tipo de programa e que tenham isto no DNA" "Existem alguns bancos e 

casas que dão alguma importância a isso, que de vez em quando nos pede nosso relatório de sustentabilidade" "Fizemos uma emissão de debêntures e eles [investidores] disseram que aquilo era um 

determinante de investir ou não em uma empresa, se tem um programa de sustentabilidade adequado na visão deles" 

SS05 "Quanto à mão de obra ...  Participam de todo o treinamento e processo" "É uma atividade que pode não interferir no resultado proveniente de alugueis, mas para a equipe tem muito impacto, não só 

no sentido de bônus, mas também no sentido de não estar de acordo com o que a empresa espera do gestor naquele momento" "Você avalia tudo a todo o instante.  Isto está dentro do que a empresa 

visualiza como futuro e está na missão" "Nós auditamos estas empresas, pela própria Sonae ou externamente.  Temos que evidenciar tudo, por fotos, documentos e atas.  Ela é importante em todas as 

etapas, até mesmo para atender à ISO e OHSAS" "quando nascemos e desenvolvemos um projeto já é feito a quatro mãos [shoppings em operação e holding]" "Quando falamos de solo, a Sonae hoje 

tem dentro de suas responsabilidades não inicia um projeto que não tenha suas áreas descontaminada, limpa, livre ...  Isto tem a ver com a política da empresa e que está dentro do aspecto de meio 

ambiente" "isso é um DNA da empresa, seria muito mais fácil não investir [em projetos socioambientais]" "em termos de mercado, a Sonae é reconhecidamente a empresa vista como que tem a melhor 

gestão dentro desta área, tem os melhores métodos e exigências dos colaboradores para atuar nesta área, trabalha forte na conscientização, acompanhamento e reporte e temos também os lojistas e 

consumidor final" "uma coisa é você colocar lixeira e separadores e dizer que faz isso, outra coisa é ter um sistema de gestão que envolve tudo, tem uma série de normas que eu tenho que fazer e 

cumprir e sou exigido por isso.  O desafio é fazer tudo isso sem fazer com que o nosso custo se descole dos nossos concorrentes e nós temos conseguido fazer isso, que não tem esta estrutura toda" 

"Este pacote que temos é um pacote pesado, o nível de recorte que fazemos das nossas atividades, os nossos reportes de consumo de papel, água, energia, qualquer produto e quais produtos são 

usados, nossos níveis de exigência com nossos fornecedores, eu duvido que quem não tenha a certificação esteja preocupado" "Quanto aos lojistas, trabalhamos muito em termos de conscientização, 

temos várias ações dentro das nossas metas que têm que trabalhar na formação, conscientização voltada a eles, com treinamentos, etc. " "Em termos de reciclagem, temos uma gama de projetos 

sustentáveis ou não do ponto de vista econômico, que não necessariamente vislumbramos o retorno financeiro" "Por exemplo, poderíamos ter feito uma doca muito mais simples [se não tivesse que 

atender às exigências corporativas de segregação de resíduos sólidos], com muito menos investimento sem toda esta área de separação, com um custo muito menor, porque aquilo não vai se pagar" "O 

fato de enviarmos lixo separado para reciclagem vai melhorar a taxa de separação, vai melhorar a meta, mas não vai trazer um benefício financeiro" 
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SS06 "temos uma séria de metas ambientais que estão interligadas ao departamento de operações.  Isso cria uma sinergia entre as áreas" "ações sociais, ambientais, tenham um carinho maior pelo shopping 

e isso com certeza traz como retorno a fidelização do cliente" " Sabemos que não existe o cliente 100% fiel, mas a simpatia criada nestes clientes é muito maior" "porque ... as pessoas passam a ter 

conhecimento de quem é o shopping" "Se houver a oportunidade, ele pode até mesmo trabalhar nas lojas" "Outro projeto é o balcão da cidadania, que é um espaço cedido a entidades da região para 

venda de produtos artesanais.  É uma forma de fomento e de envolvimento em maior profundidade com a comunidade"  " atividade gratuita que envolve a comunidade e é totalmente custeada pelo 

shopping" "Formação de jovens adultos para o ensino fundamental, existe há mais de 10 anos e chegou a ir para outros shoppings" "o que sentimos é que estamos proporcionando um retorno para a 

qualidade de vida dessas pessoas" "Muitos nos contam que conseguiram terminar o ensino fundamental e agora conseguem melhor a qualidade de vida dessas pessoas" 

SS07 "Temos ... retorno ... direto, quando de fato se busca a redução do custo operacional do empreendimento e isto se reverte em lucro para o empreendedor" "Na medida em que esta cultura se espalha 

por todos os setores, aí vira o jogo: aquele que não é sustentável passa a ser excluído" "Em algum momento no futuro vai mudar.  Hoje se fala que vai faltar água no futuro" "Se eu não divulgar, ninguém 

vai saber.  Então preciso fazer e depois divulgar" "As estratégias e valores decorrem da missão.  Temos sustentabilidade no nome da missão" "Esta questão da sustentabilidade é como uma corrente: no 

início, quem se preocupa com sustentabilidade apenas se diferencia, tem algo a mais" "Hoje estamos em um momento em que quem é sustentável se sobressai e é reconhecido" "Na concorrência, a 

margem é a única questão dimensionada.  Não passou no VPL, corta" "No curto prazo, o objetivo é imagem.  Se diferenciar dos concorrentes" "[Divulgar projetos socioambientais] cria um círculo 

virtuoso: divulgação muda o hábito do consumidor, que passa a exigir mais divulgação" 

SS08 "O sistema ajuda a ressaltar o indivíduo dentro da organização" "Há uma matriz de exigências para nos atender.  Acompanhamos tudo até a destinação final.  Isso é muito claro no nosso negócio" "você 

percebe claramente a mudança, a preocupação das pessoas é maior, o cuidado com o negócio é maior" "A partir do momento que passa-se a ser parte do cotidiano, entra no piloto automático" "O que 

nos preocupa é ir a fundo na causa do problema.  Vai haver acidente, vai, mas o ideal é que tratemos as causas" "A partir do momento em que percebe-se uma alteração no comportamento da pessoa, 

mais pró ativa em relação a um risco potencial é um valor gerado" "Por exemplo, sprinklers no entre forro.  Nossa norma não exige, mas as boas práticas exigem, então nós adotamos.  E se nunca pegar 

fogo perdemos dinheiro?  Não é essa a ótica!  a ótica é não pegar fogo, mas pegar o risco é menor" "Nós temos muitas campanhas com nossos parceiros.  Por exemplo, com a Eletropaulo temos uma 

parceira para conscientização e educação do consumidor sobre a redução no consumo de energia.  A Sabesp está sempre conosco fazendo trabalhos de conscientização" "Nós temos o benefício de 

conscientização, no subconsciente, geramos um ativo de marca" "A alteração da mentalidade ... do funcionário ... as ações de segurança afetam a casa dele. É um grande benefício" "Temos também um 

trabalho focado nos nossos lojistas, de como melhor aproveitar os recursos" "Por exemplo, fizemos uma campanha de coleta de óleo onde muitas consumidoras se envolveram.  Já impactamos essa 

pessoa.  Se é para o meu negócio direto, não sei, mas a preocupação ambiental foi atingida" "É um processo de longo prazo.  Conscientização pura" "Falta na metodologia [do sistema de gestão da 

sustentabilidade no grupo] algo que envolva melhor o poder público.  Questionar os órgãos compententes sobre os benéficos e implicações das exigências.  Há benefício fiscal?  Quem investe é o setor 

privado" 

SS09 "É gratificante, a equipe da administração se envolve.  Todo mundo gosta e acho que fortalece até a relação no trabalho" "é nossa diversificação em relação à concorrência.  É um diferencial que a Sonae 

está na frente" "O benefício com certificações é de imagem, passa credibilidade, o grupo é comprometido" "Ações pontuais também são feitas com foco em conscientização em regiões carentes, por 

exemplo em creches e asilos" 

SS010 "Fazer skylight é muito mais caro, mas a empresa entende que valoriza o edifício" "O cliente que tem consciência vai se identificar com isso" "hoje este tema está sempre aumentando, a preocupação 

está crescendo" 

SS11 "[Quanto] à questão da sustentabilidade, vejo uma questão sem volta.  É como acessibilidade, é lei" "Vai chegar uma hora que todos terão que fazer isso e uma hora todos terão que começar.  A 

empresa decidiu isso e via adiante" "É um DNA da empresa.  É um diferencial no nosso setor, mas especificamente acho que a empresa decidiu para fazer sua parte" "Estas pessoas [que participam de 

painéis comunitários promovidos pelo grupo] acabam virando o ícone de ligação com a comunidade, é muito rico para a gente, principalmente nos novos projetos" " Chegamos a alterar uma campanha 

de marketing em função do feedback destas reuniões" "A certificação comprova teu compromisso com o público, pode ser para o investidor, para o público em geral.  É a comprovação da seriedade" 

"Somos empresa de capital aberto e isso reforça nossa imagem da empresa.  Não podemos mensurar efetivamente, mas tem a imagem do valor" "Vejo na obra a questão dos funcionários, tanto na 

segurança, como na reciclagem.  O funcionário leva até para a casa dele.  Percebo claramente isso na obra, que este valor para ele" 
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SS12 "Isso faz com que tenhamos melhor aproveitamento em termos de sustentabilidade, com menor consumo de energia, menor consumo de água, melhor aproveitamento da luz natural" "Podemos 

mostrar a todos e também uma forma de recompensar as pessoas que trabalham nossas obras, através de um padrão internacional" "Os trabalhadores sentem diferença numa obra da Sonae e muitos 

deles dizem que estas obras são para melhor" "A questão da sustentabilidade é algo ligado à cultura da empresa" "a longo prazo o retorno vai ser gigante, porque a percepção na pessoa utilizadora do 

shopping, que vai refletir no lojista, que vai dar valor isto" "[Os projetos focam em] não haver conflito com nossos vizinhos, nem conflitos luminosos, iluminando apenas nossos sites, mantendo a 

iluminação dentro dos nossos limites" "Atualmente isso é percebido por fundos internacionais, pois conseguimos ser vistos com bons olhos" "É uma maneira de mostrarmos à sociedade o que fazemos 

e é um pequeno passo daquilo que fazemos" "[Somos] os primeiros construtores de shoppings na América que certificamos na fase de construção em termos ambientais e segurança e saúde.  Fomos a 

segunda no mundo" "Esta questão da sustentabilidade não se faz de um dia para o outro e não conseguimos de um dia para outro uma empresa se tornar sustentável" "Em termos de Benchmarking 

estamos completamente destacados no mundo em termos de sustentabilidade" "temos um proveito em termos de imagem, porque [dentro da] questão da sustentabilidade, parte disso não é 

palpável" "O pensamento sustentável [implica em que] funcionários têm que estar aderentes a isto num primeiro momento, extrapolando a sustentabilidade para os edifícios em um segundo 

momento, e passar para o exterior em um terceiro momento" "[A] comunicação ... com certeza faz com que impactemos todos os trabalhadores e lojistas" "Nas nossas obras, por exemplo, mesmo 

pequenos vazamentos de óleo são tratados como acidentes ambientais.  Mesmo pequenos vazamentos tem que ter um tratamento de modo a garantir que não haverá um acidente ambiental" 

SS13 "Trata-se de projetos educacionais com economias reais" "são multiplicadores que ajudam a permear a cultura na cadeia de relacionamento do grupo" "Faz muita diferença a relação que os governantes 

tem na questão da sustentabilidade, em particular quando há pontos sensíveis"  "Mesmo negociações de contrapartidas podem ter melhor receptividade quando envolvemos o poder público, em uma 

espécie de simbiose com este setor" "O cliente freqüentador percebe sim, principalmente quando tem contato com as ações de marketing.  É goodwill puro" "Nós fazemos o investimento e se ele atuar 

de forma diferente, o lojista se beneficia" "Por exemplo, fizemos uma campanha de neutralização de emissão de carbono de 4 dias dos nossos shoppings através de plantio de árvores no Acre" 

SS14 "Focamos na sustentabilidade como exemplo de gestão" "Cada vez mais as empresas têm que provar que vieram além do valor financeiro.  Futuramente isso deve fazer parte na análise na bolsa, por 

exemplo" "todos se envolvem para ajudar a resolver os problemas" "A Sonae tem história para isso [dar cursos em sustentabilidade], tem conhecimento" "O cliente também já começa a enxergar, 

através das campanhas promocionais que fazemos.  Por exemplo, campanha focada na captura de carbono emitido.  Não basta dizer que faz, temos que mostrar como se faz" "utilizamos como 

diferencial de negócios, mas não de posicionamento de negócio" "Teremos que ter algo diferente, fazer algo além daquilo que está sendo pedido e é isso que a Sonae faz" "Passamos mudança de 

hábitos, de educação.  Todos saem daqui com a preocupação de reciclar, se há rota de fuga também na sua vida particular" "Fazemos isso com as escolas, recebemos grupos escolares onde passamos a 

introdução da educação socioambiental, de meio ambiente, segurança e saúde e respeito ao próximo" 

SS15 "[Ficou decidido que] o condomínio pague este investimento [troca de iluminação tradicional por LED], visto que é ele quem se apropriará das economias geradas" "Passar para a população a nossa 

preocupação de diminuir o impacto ambiental e bem estar em segurança e saúde" "A população reconhece este selo" "De certa forma fazemos com que o lojista comece a entender isso" "vemos as 

pessoas naturalmente trazendo pilhas para descarte apropriado, escolas trazem lâmpadas para descontaminação" "As crianças vêm conhecer nosso sistema de meio ambiente e temos visitas na áreas 

de segurança e saúde, então isto já é reconhecido.  No caso da visita da Unicamp, um consultor externo que é consultor trouxe uma turma para visita" 

SS16 "O patrimônio maior é do empreendedor e por isso o condomínio deveria arcar menos com este custo" "o maior beneficiário direto é a própria Sonae, maior até que a sociedade" "A certificação serve 

para mostrar os investimentos, tem que ser reconhecido e aí agrega valor" "o valor fica para a sociedade, se é intangível, é outra história.  É o papel de educar a sociedade, estamos conscientizando, 

ajuda a saúde.  Desenvolver o espírito de solidariedade, o social, isso é indiscutível" 

SS17 "a Sonae tem o poder de instigar o funcionário pela busca, novidade na redução de insumos" "Percebo nas reduções em tudo que a certificação observa" "[A certificação] faz com que os procedimentos 

de segurança sejam mais facilmente seguidos" "Demora muito para construir uma imagem, mas rapidamente sua credibilidade é abalada.  No nosso negócio o ganho está nisso, no ganho de imagem, 

redução de ações" "As certificações fazem com que estes valores sejam saltados aos olhos do investidor.  Praticamente obriga o investidor a cuidar melhor do equipamento" "Passamos a ser vistos 

como shoppings que realmente são preocupados com isto" "Toda esta redução de acidentes é um grande ganho.  O maior ganho é em imagem.  Não tem preço" 
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COD.

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS INTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEI01 Criação de identidade 

empresarial

8

Valor apropriado pela 

própria empresa na forma 

de individualização de suas 

características perante seus 

funcionários, ou seja, tornar 

a empresa única.

 SS03: "para nós faz parte do DNA a questão da sustentabilidade, buscando a certificação dos nossos shoppings.  É importante 

ter" "Por exemplo, nosso shopping em Uberlândia é o primeiro shopping no Brasil a ter a cetificação ISO 14001 ainda na fase 

de construção" SS04: "as pessoas se sentem orgulhosas que tenham este tipo de programa e que tenham isto no DNA" SS05: 

"isso é um DNA da empresa, seria muito mais fácil não investir [em projetos socioambientais]"  SS07: "Se eu não divulgar, 

ninguém vai saber.  Então preciso fazer e depois divulgar" "As estratégias e valores decorrem da missão.  Temos 

sustentabilidade no nome da missão"    SS11: "É um DNA da empresa.  É um diferencial no nosso setor, mas especificamente 

acho que a empresa decidiu para fazer sua parte" SS12: "A questão da sustentabilidade é algo ligado à cultura da empresa" 

SS13: "são multiplicadores que ajudam a permear a cultura na cadeia de relacionamento do grupo" SS14: "A Sonae tem história 

para isso [dar cursos em sustentabilidade], tem conhecimento"    

VEI02 Integração 

empresarial e 

transferência de 

conhecimento

7

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

catalisador na transferência 

de conhecimento e como 

vetor de integração entre os 

funcionários. Facilita a 

comunicação e permite que 

haja maior troca de 

informações e experiências.

SS02: "Por exemplo, em caso de algum acidente, há uma divulgação para todos os demais e obriga a todos a olhar e despertar 

a preocupação quanto às medidas tomadas na ocorrência.  Eventualmente pode até mesmo resultar em alteração de metas.  É 

uma ferramenta de aprimoramento contínuo.  O objetivo é criar uma linha de aprendizado." SS03: "há sempre alguém 

responsável local para mobilizar as demais pessoas" "A metodologia ensina a pensar e a interagir com as pessoas"  SS05: 

"quando nascemos e desenvolvemos um projeto já é feito a quatro mãos [shoppings em operação e holding]" "Quando 

falamos de solo, a Sonae hoje tem dentro de suas responsabilidades não inicia um projeto que não tenha suas áreas 

descontaminada, limpa, livre ...  Isto tem a ver com a política da empresa e que está dentro do aspecto de meio ambiente" 

SS06: "temos uma séria de metas ambientais que estão interligadas ao departamento de operações.  Isso cria uma sinergia 

entre as áreas"   SS09: "É gratificante, a equipe da administração se envolve.  Todo mundo gosta e acho que fortalece até a 

relação no trabalho"     SS14: "todos se envolvem para ajudar a resolver os problemas"    

VEI03 Mitigação de risco 

empresarial

7

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

redução de passivos reais 

ou em potencial no 

presente e no futuro.

SS02: "lá na frente você tem uma redução muito grande no passivo" "Posso estar regular hoje, mas posso não estar no futuro e 

aí criaria um passivo no futuro.  Não estou diminuindo o passivo que tenho, mas sim no futuro" "A empresa enxergou as 

certificações como mais valia futura" SS03: "Não sei dizer que é por que a Sonae consegue influenciar os demais acionistas, 

mas existente uma preocupação muito grande quanto ao risco.  Desta forma é muito mais fácil de se aprovar estes 

investimentos" "Risco é sempre sujeito a preocupação dos investidores neste sentido.  Isto ajuda a argumentar a favor destes 

projetos de sustentabilidade"    SS07: "Na medida em que esta cultura se espalha por todos os setores, aí vira o jogo: aquele 

que não é sustentável passa a ser excluído" "Em algum momento no futuro vai mudar.  Hoje se fala que vai faltar água no 

futuro" SS08: "A partir do momento em que percebe-se uma alteração no comportamento da pessoa, mais pró ativa em 

relação a um risco potencial é um valor gerado" "Por exemplo, sprinklers no entre forro.  Nossa norma não exige, mas as boas 

práticas exigem, então nós adotamos.  E se nunca pegar fogo perdemos dinheiro?  Não é essa a ótica!  a ótica é não pegar fogo, 

mas pegar o risco é menor"      SS14: "Cada vez mais as empresas têm que provar que vieram além do valor financeiro.  

Futuramente isso deve fazer parte na análise na bolsa, por exemplo"   SS17: "Demora muito para construir uma imagem, mas 

rapidamente sua credibilidade é abalada.  No nosso negócio o ganho está nisso, no ganho de imagem, redução de ações" 
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COD.

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS INTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEI04 Organização 

operacional / 

qualidade / 

procedimentos

7

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

padronização de 

procedimentos e maior 

equalização nos resultados 

obtidos das tarefas.

SS02: "[A certificação] te faz andar em uma linha correta, te obriga a seguir toda a legislação e todo sistema de qualidade te 

empurra para melhoria, sempre" "Dizer que hoje você cumpre toda a legislação, pode não ser verdade daqui a seis meses.  

Rodar o sistema de gestão te obriga a estar em dia com a legislação" ""Não se audita somente em função da certificação, mas 

sim como parte do processo de melhoria contínua.  Há a pressuposição de que a operação deve melhorar ao longo do tempo." 

SS03: "No Brasil os processos ainda são baseados nas pessoas e os acidentes acontecem justamente por esta dependência"  

SS05: "Nós auditamos estas empresas, pela própria Sonae ou externamente.  Temos que evidenciar tudo, por fotos, 

documentos e atas.  Ela é importante em todas as etapas, até mesmo para atender à ISO e OHSAS"   SS08: "A partir do 

momento que passa-se a ser parte do cotidiano, entra no piloto automático" "O que nos preocupa é ir a fundo na causa do 

problema.  Vai haver acidente, vai, mas o ideal é que tratemos as causas"      SS14: "Focamos na sustentabilidade como 

exemplo de gestão"   SS17: "[A certificação] faz com que os procedimentos de segurança sejam mais facilmente seguidos" 

VEI05 Planejamento de 

longo prazo e 

alinhamento de 

interesses

6

Valor apropriado pela 

empresa na forma de maior 

confiabilidade do plano de 

longo prazo, inserindo 

metas claras e definidas. 

Auxilia no alinhamento de 

interesses entre os 

funcionários e o plano 

estipulado.

 SS03: "Quer sobre o ponto de vista da segurança ou ambiental, temos targets que são revistos periodicamente e que entram 

nos objetivos de remuneração das pessoas, inclusive" "Às vezes não é fácil ter aderência, mas pouco a pouco vamos tendo 

mais aderência, porque é de longo prazo e depende da educação das pessoas" "As questões técnicas são avaliadas para se 

adequar à realidade local" SS04: "Tentamos fazer metas bem pontais para não ter que ficar discutindo a meta em si.  As metas 

acabaram ficando mais claras e isso ajuda bastante" SS05: "É uma atividade que pode não interferir no resultado proveniente 

de alugueis, mas para a equipe tem muito impacto, não só no sentido de bônus, mas também no sentido de não estar de 

acordo com o que a empresa espera do gestor naquele momento" "Você avalia tudo a todo o instante.  Isto está dentro do que 

a empresa visualiza como futuro e está na missão"   SS08: "Há uma matriz de exigências para nos atender.  Acompanhamos 

tudo até a destinação final.  Isso é muito claro no nosso negócio" "você percebe claramente a mudança, a preocupação das 

pessoas é maior, o cuidado com o negócio é maior"   SS11: "[Quanto] à questão da sustentabilidade, vejo uma questão sem 

volta.  É como acessibilidade, é lei" "Vai chegar uma hora que todos terão que fazer isso e uma hora todos terão que começar.  

A empresa decidiu isso e via adiante"    SS15: "[Ficou decidido que] o condomínio pague este investimento [troca de 

iluminação tradicional por LED], visto que é ele quem se apropriará das economias geradas"   

VEI06 Motivação de 

funcionários

6

Valor apropriado pela 

empresa nos ganhos de 

produtividade e redução de 

turn over pelo aumento de 

motivação dos funcionários.

SS02: "[O funcionário] fica feliz.  Não sabemos quantificar isso, mas ele fica feliz" SS03: "Acho que no mínimo entusiasmar as 

pessoas com este tema" SS04: "percebemos que as pessoas se identificam muito com as causas deste tipo ...  Mesmo nas 

pesquisas de clima feitas com os funcionários, este ponto sempre aparece como muito positivo" "Acho que conseguimos reter 

mais as pessoas por conta disso [da proposta socioambiental da empresa]"    SS08: "O sistema ajuda a ressaltar o indivíduo 

dentro da organização"    SS12: "Podemos mostrar a todos e também uma forma de recompensar as pessoas que trabalham 

nossas obras, através de um padrão internacional" "Os trabalhadores sentem diferença numa obra da Sonae e muitos deles 

dizem que estas obras são para melhor"      
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COD.

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS INTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEI07 Eficiência operacional 5
Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

operação mais enxuta e 

focada. Representa 

econmias oriundas de 

melhor aproveitamento dos 

recursos envolvidos nas 

operações.

SS02: "lá na frente você tem ... uma redução nos desperdícios" "Quando passa-se a entender o que se gera de resíduo, 

percebe-se os desperdícios e fazer aquele mesmo trabalho com custo similar, com melhor destinação" "Por exemplo, urinol 

sem água, que está nas diretrizes.  Para o cliente final tanto faz como usuário, mas é mais um exemplo visual da demonstração 

da preocupação com a sustentabilidade.  É mais eficiente que o tradicional, operados sob as corretas condições"     SS07: 

"Temos ... retorno ... direto, quando de fato se busca a redução do custo operacional do empreendimento e isto se reverte em 

lucro para o empreendedor"     SS12: "Isso faz com que tenhamos melhor aproveitamento em termos de sustentabilidade, com 

menor consumo de energia, menor consumo de água, melhor aproveitamento da luz natural" SS13: "Trata-se de projetos 

educacionais com economias reais"    SS17: "Percebo nas reduções em tudo que a certificação observa" 

VEI08 Inventivo à inovação 4

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

criação de ambiente voltado 

para a inovação. Incentiva 

os funcionários à inovação.

SS02: "Só propiciou o aparecimento [de oportunidades através da] diretriz do sistema de gestão [com foco em inovação], 

senão passaria a oportunidade" "Insistimos muito na busca por diferenciações ...  Há premiação por ideias inovadoras, 

programas de inovação" SS03: "Temos uma área de inovação e outra em sustentabilidade.  Em ambos os casos, o objetivos 

estão ligados à realidade da empresa" "Um colega nosso projetou um sistema de aquecimento de água por energia solar, mas 

a partir de materiais reciclável, que funciona, não serve para gerar energia, mas é barato.  Foi desenvolvido com materiais que 

temos à mão" SS04: "Um selo verde na bolsa seria mais para abrir caminho, da mesma forma que abrimos caminho no Brasil 

com uma séria de tecnologias para shoppings que no Brasil não é obrigatório.  Um sinalizador de inovação" "as pessoas são 

mais colaborativas, sendo sempre chamadas a dar e dão ideias, temos prêmios para ideias inovadoras e o Brasil está sempre 

entre os tops, tendo participação de projetos do Brasil e ninguém é obrigado a participar"             SS17: "a Sonae tem o poder de 

instigar o funcionário pela busca, novidade na redução de insumos" 

VEI09 Treinamento de 

Funcionários

4 Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

economia e padronização 

no treinamento de 

funcionários.

SS02: "Há sessões de informação, treinamento, [o funcionário] se sente pertencente ao projeto"  SS04: "nós somos muito 

envolvidos no escritório para as campanhas de conscientização que são medidas, quanto fazemos de reciclagem, sendo um 

dos itens das métricas de sustentabilidade" SS05: "Quanto à mão de obra ...  Participam de todo o treinamento e processo"             

VEI10 Valorização dos ativos 2 Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

aumento direto do valor de 

ativos.

        SS010: "Fazer skylight é muito mais caro, mas a empresa entende que valoriza o edifício"      SS16: "O patrimônio maior é do 

empreendedor e por isso o condomínio deveria arcar menos com este custo" "o maior beneficiário direto é a própria Sonae, 

maior até que a sociedade"  

VEI11 Alinhar estratégica de 

custos com o perfil do 

negócio

1 Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

alinhamento da política de 

custos com a arealidade dos 

empreendimentos.

SS02: "Os Standards obrigam a cumprir tudo o que é crítico.  Por exemplo, com relação a iluminação deve ser observada a 

luminosidade mínima operacional, mas também um consumo de energia máximo, ainda que para este atingimento seja 

necessária uma tecnologia mais cara, afinal de contas shoppings centers são empreendimentos projetados para durar muitos 

anos"                
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CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS EXTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEE01 Benefício de imagem 

e marca

9

Valor apropriado pela 

empresa na forma de maior 

exposição da marca às 

características sustentáveis 

dos projetos. Intangível que 

torna a marca única no 

segmento.

  SS03: "não temos tido uma preocupação ainda de ter retorno efetivo deste tipo de iniciativa, obvimante que ele existe, mais 

indireto através da imagem"   SS06: "porque ... as pessoas passam a ter conhecimento de quem é o shopping" SS07: "No curto 

prazo, o objetivo é imagem.  Se diferenciar dos concorrentes" SS08: "Nós temos o benefício de conscientização, no 

subconsciente, geramos um ativo de marca" SS09: "O benefício com certificações é de imagem, passa credibilidade, o grupo é 

comprometido"  SS11: "Somos empresa de capital aberto e isso reforça nossa imagem da empresa.  Não podemos mensurar 

efetivamente, mas tem a imagem do valor" SS12: "temos um proveito em termos de imagem, porque [dentro da] questão da 

sustentabilidade, parte disso não é palpável" SS13: "O cliente freqüentador percebe sim, principalmente quando tem contato 

com as ações de marketing.  É goodwill puro"    SS17: "Toda esta redução de acidentes é um grande ganho.  O maior ganho é 

em imagem.  Não tem preço" 

VEE02 Diferenciação 7

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

intangível que venha a 

resultar em vantagem 

competitiva direta, 

possibilidade de prática de 

prêmio no seu preço ou 

como diferencial na escolha 

de investidores e lojistas.

SS01: "temos um posicionamento diferente: queremos certificar 100% dos Shoppings em determinado prazo, sermos mais 

exigentes que os outros" SS02: "[A Sonae tem] as primeiras certificações do país em Shopping centers.  Ainda não é comum no 

mercado" "[O processo de certificação é] muito difícil, pois a implantação no primeiro momento te obriga a cumprir regras 

muito restritas e é um processo complexo" "Quando o mercado quiser seguir este caminho terá que passar por tudo que 

passamos e hoje é mais fácil para nós se adequar" "Não basta fazer LEED, pois futuramente não traz diferenciação.  Procurar 

ser um pouco mais"   SS05: "uma coisa é você colocar lixeira e separadores e dizer que faz isso, outra coisa é ter um sistema de 

gestão que envolve tudo, tem uma série de normas que eu tenho que fazer e cumprir e sou exigido por isso.  O desafio é fazer 

tudo isso sem fazer com que o nosso custo se descole dos nossos concorrentes e nós temos conseguido fazer isso, que não 

tem esta estrutura toda" "Este pacote que temos é um pacote pesado, o nível de recorte que fazemos das nossas atividades, 

os nossos reportes de consumo de papel, água, energia, qualquer produto e quais produtos são usados, nossos níveis de 

exigência com nossos fornecedores, eu duvido que quem não tenha a certificação esteja preocupado"  SS07: "Esta questão da 

sustentabilidade é como uma corrente: no início, quem se preocupa com sustentabilidade apenas se diferencia, tem algo a 

mais" "Hoje estamos em um momento em que quem é sustentável se sobressai e é reconhecido" "Na concorrência, a margem 

é a única questão dimensionada.  Não passou no VPL, corta"  SS09: "é nossa diversificação em relação à concorrência.  É um 

diferencial que a Sonae está na frente"   SS12: "[Somos] os primeiros construtores de shoppings na América que certificamos 

na fase de construção em termos ambientais e segurança e saúde.  Fomos a segunda no mundo" "Esta questão da 

sustentabilidade não se faz de um dia para o outro e não conseguimos de um dia para outro uma empresa se tornar 

sustentável" "Em termos de Benchmarking estamos completamente destacados no mundo em termos de sustentabilidade"  

SS14: "utilizamos como diferencial de negócios, mas não de posicionamento de negócio" "Teremos que ter algo diferente, 

fazer algo além daquilo que está sendo pedido e é isso que a Sonae faz"    
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CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS EXTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEE03 Sinalização ao 

mercado

7

Valor apropriado pela 

empresa na forma de maior 

credibilidade percebida 

pelo mercado. Confirma 

que a empresa realmete faz 

aquilo que se propõe a 

fazer.

SS01: "[Certificação] é um modelo internacional, visivelmente reconhecido.  Se não tivéssemos, a Sonae Sierra Brasil não seria 

reconhecida como uma empresa diferenciada" "temos um documento físico no qual as pessoas podem acreditar" SS02: "muito 

mais na frente, [você tem] um reconhecimento que virá do mercado desta prática [das certificações]"         SS11: "A certificação 

comprova teu compromisso com o público, pode ser para o investidor, para o público em geral.  É a comprovação da 

seriedade" SS12: "É uma maneira de mostrarmos à sociedade o que fazemos e é um pequeno passo daquilo que fazemos"   

SS15: "Passar para a população a nossa preocupação de diminuir o impacto ambiental e bem estar em segurança e saúde" "A 

população reconhece este selo" SS16: "A certificação serve para mostrar os investimentos, tem que ser reconhecido e aí 

agrega valor" SS17: "Passamos a ser vistos como shoppings que realmente são preocupados com isto" 

VEE04 Posicionar a empresa 

com sócios / 

investidores

5

Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

melhor negociação 

diretamente com sócios e 

investidores da empresa.

SS01: "quantificar os benefícios, financeiros ou ambientais, justamente em uma negociação com sócios e empreendedores 

demonstrando as justificativas"    SS04: "Existem alguns bancos e casas que dão alguma importância a isso, que de vez em 

quando nos pede nosso relatório de sustentabilidade" "Fizemos uma emissão de debêntures e eles [investidores] disseram 

que aquilo era um determinante de investir ou não em uma empresa, se tem um programa de sustentabilidade adequado na 

visão deles" SS05: "em termos de mercado, a Sonae é reconhecidamente a empresa vista como que tem a melhor gestão 

dentro desta área, tem os melhores métodos e exigências dos colaboradores para atuar nesta área, trabalha forte na 

conscientização, acompanhamento e reporte e temos também os lojistas e consumidor final"       SS12: "Atualmente isso é 

percebido por fundos internacionais, pois conseguimos ser vistos com bons olhos"     SS17: "As certificações fazem com que 

estes valores sejam saltados aos olhos do investidor.  Praticamente obriga o investidor a cuidar melhor do equipamento" 

VEE05 Mídia espontânea e 

Publicidade

4

Valor apropriado pela 

empresa na forma de mídia 

espontânea resultante dos 

projetos socioambientais.

SS01: "A Sonae Sierra se destacou [em um ranking organizado pelo grupo da Exame] como empresa varejista, ficou somente 

atrás do Walmart" "De alguma forma, conseguimos ter um destaque, um posicionamento"  SS03: "Nós fazemos um relatório 

de sustentabilidade do grupo que é divulgado e nós usamos a nossa imagem e a nossa prática como fazemos"    SS07: "Existe 

uma divulgação grande nos próprios empreendimentos.  Por exemplo, há várias datas comemorativas do varejo e sempre que 

o shopping faz uma campanha dessas, o shopping sempre busca relacionar com esta questão"     SS12: "O impacto na mídia das 

certificações foi particularmente importante no shopping Uberlândia, por exemplo"      

VEE06 Melhorar o 

relacionamento com a 

comunidade

4
Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

relacionamento da empresa 

mais próximo com a 

sociedade na sua área de 

influência e aumento na 

fidelização de clientes.

 SS02: "temos um reconhecimento do nosso trabalho no meio acadêmico, você vai nas universidades e compara com os 

demais Shoppings centers, é Sonae Sierra"         SS11: "Estas pessoas [que participam de painéis comunitários promovidos pelo 

grupo] acabam virando o ícone de ligação com a comunidade, é muito rico para a gente, principalmente nos novos projetos" " 

Chegamos a alterar uma campanha de marketing em função do feedback destas reuniões" SS12: "[Os projetos focam em] não 

haver conflito com nossos vizinhos, nem conflitos luminosos, iluminando apenas nossos sites, mantendo a iluminação dentro 

dos nossos limites"  SS14: "O cliente também já começa a enxergar, através das campanhas promocionais que fazemos.  Por 

exemplo, campanha focada na captura de carbono emitido.  Não basta dizer que faz, temos que mostrar como se faz"    
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CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS A 

ASPECTOS EXTERNOS 

DA EMPRESA

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VEE07 Melhorar o 

relacionamento com 

poder público

3
Valor apropriado pela 

empresa na forma de 

benefícios em negociações 

com o poder público em 

função do seu 

comprometimento com as 

questões socioambientais.

 SS02: "Estreita o relacionamento.  Por exemplo, em uma campanha educativa de uso racional de vagas de estacionamento o 

poder público vai primeiro em um Shopping da Sonae.  Há uma certa sinergia que existe, aproximando a relação.  É muito mais 

fácil falar com a secretaria do meio ambiente"      SS08: "Nós temos muitas campanhas com nossos parceiros.  Por exemplo, 

com a Eletropaulo temos uma parceira para conscientização e educação do consumidor sobre a redução no consumo de 

energia.  A Sabesp está sempre conosco fazendo trabalhos de conscientização"     SS13: "Faz muita diferença a relação que os 

governantes tem na questão da sustentabilidade, em particular quando há pontos sensíveis"  "Mesmo negociações de 

contrapartidas podem ter melhor receptividade quando envolvemos o poder público, em uma espécie de simbiose com este 

setor"     

VEE08 Melhorar o 

relacionamento com o 

lojista (cliente)

3 Valor apropriado pela 

empresa na forma de maior 

benefício percebido pelo 

lojista ao fechar contrato 

com a empresa em função 

de seus projetos 

sustentáveis.

SS01: "fatores de sustentabilidade são levados em consideração pela gestão [quando o lojista contata a administração para 

negociar as condições gerais de ocupação]" "Recebo ligações com lojistas interessados nos nossos concursos estreitando até 

mesmo o relacionamento com a administração"  SS03: "não temos um projeto branding da Sonae Sierra Brasil, nossa imagem 

atual é B2B ...  este novo projeto é sobretudo voltado ao lojista" "já começamos a notar alguma preocupação neste sentido da 

sustentabilidade entre os lojistas.  A Renner é um deles.  O Walmart também"         SS12: "a longo prazo o retorno vai ser 

gigante, porque a percepção na pessoa utilizadora do shopping, que vai refletir no lojista, que vai dar valor isto"      

VEE09 Fidelização de 

Clientes

2 Valor apropriado pela 

empresa a partir da 

associção de usa marca às 

questões sustentáveis 

através de prêmios pagos 

por clientes ou retornos 

mais frequentes.

     SS06: "ações sociais, ambientais, tenham um carinho maior pelo shopping e isso com certeza traz como retorno a fidelização 

do cliente" " Sabemos que não existe o cliente 100% fiel, mas a simpatia criada nestes clientes é muito maior"    SS010: "O 

cliente que tem consciência vai se identificar com isso" "hoje este tema está sempre aumentando, a preocupação está 

crescendo"        

CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS A 

FUNCIONÁRIOS

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VF01 Transferência de 

conhecimento

5 Valor apropriado pelos 

funcionários da empresa na 

forma de catalisador na 

transferência de 

conhecimento e 

treinamento além do 

padrão praticado pela 

indústria.

SS01: "altera o comportamento dos que tem contato direto com os projetos dentro e mesmo fora da empresa"       SS08: "A 

alteração da mentalidade ... do funcionário ... as ações de segurança afetam a casa dele. É um grande benefício"   SS11: "Vejo 

na obra a questão dos funcionários, tanto na segurança, como na reciclagem.  O funcionário leva até para a casa dele.  Percebo 

claramente isso na obra, que este valor para ele" SS12: "O pensamento sustentável [implica em que] funcionários têm que 

estar aderentes a isto num primeiro momento, extrapolando a sustentabilidade para os edifícios em um segundo momento, e 

passar para o exterior em um terceiro momento"  SS14: "Passamos mudança de hábitos, de educação.  Todos saem daqui com 

a preocupação de reciclar, se há rota de fuga também na sua vida particular"    
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CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS A 

LOJISTAS

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VL01 Transferência de 

conhecimento

6

Valor apropriado pelos 

lojistas na forma de 

catalisador na transferência 

de conhecimento .

SS01: "Em cadeia de lojas presente em diversos shoppings a preocupação é diferente, até mesmo transportando o 

conhecimento a outras de suas lojas"    SS05: "Quanto aos lojistas, trabalhamos muito em termos de conscientização, temos 

várias ações dentro das nossas metas que têm que trabalhar na formação, conscientização voltada a eles, com treinamentos, 

etc. "   SS08: "Temos também um trabalho focado nos nossos lojistas, de como melhor aproveitar os recursos"    SS12: "[A] 

comunicação ... com certeza faz com que impactemos todos os trabalhadores e lojistas" SS13: "Nós fazemos o investimento e 

se ele atuar de forma diferente, o lojista se beneficia"  SS15: "De certa forma fazemos com que o lojista comece a entender 

isso"   

VL02 Treinamento de mão 

de obra

1 Valor apropriado pelos 

lojistas da empresa 

reduzindo os custos do 

lojista em treinamentos.

     SS06: "Se houver a oportunidade, ele pode até mesmo trabalhar nas lojas"            

CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS À 

SOCIEDADE

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VS01 Envolvimento da 

socidade nas ações 

socioambientais

7

Valor apropriado pela 

sociedade na área de 

influência em função das 

atividades desempenhadas 

pelos empreendimentos 

que as beneficiam 

diretamente.

 SS02: "[Em um projeto de segregação de resídulos em parceria com um presídio houve] uma recuperação sócio cultural de 

presos, dá trabalho para quem precisa, dá um destino ambiental, nem por isso é mais caro" SS03: "Uma coisa acho que é muito 

importante são os painéis da comunidade, a gente elege gente da região para ser porta vozes e lojistas são convidados para 

estar presentes"   SS06: "Outro projeto é o balcão da cidadania, que é um espaço cedido a entidades da região para venda de 

produtos artesanais.  É uma forma de fomento e de envolvimento em maior profundidade com a comunidade"  " atividade 

gratuita que envolve a comunidade e é totalmente custeada pelo shopping" SS07: "[Divulgar projetos socioambientais] cria 

um círculo virtuoso: divulgação muda o hábito do consumidor, que passa a exigir mais divulgação"  SS09: "Ações pontuais 

também são feitas com foco em conscientização em regiões carentes, por exemplo em creches e asilos"     SS14: "Fazemos isso 

com as escolas, recebemos grupos escolares onde passamos a introdução da educação socioambiental, de meio ambiente, 

segurança e saúde e respeito ao próximo"  SS16: "o valor fica para a sociedade, se é intangível, é outra história.  É o papel de 

educar a sociedade, estamos conscientizando, ajuda a saúde.  Desenvolver o espírito de solidariedade, o social, isso é 

indiscutível"  
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CODIFIC

AÇÃO

VALORES RELATIVOS À 

SOCIEDADE

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

DEFINIÇÃO CITAÇÕES

VS02 Resultados 

ambientais mais 

expressivos que os 

convencionais

7

Valor apropriado pela 

sociedade na área de 

influência em função da 

redução de externalidades 

das operações, através de 

rigor ambiental maior que 

os convencionais.

SS01: "Do ponto de vista ambiental, [o urinol sem água] é maravilhoso, mas do ponto de vista de vista econômico não traz 

resultado" SS02: "Um exemplo, urinol sem água, que está nas diretrizes.  O payback pode ser longo, mas todos os novos 

projetos ou retrofits tem utilizado"   SS05: "Em termos de reciclagem, temos uma gama de projetos sustentáveis ou não do 

ponto de vista econômico, que não necessariamente vislumbramos o retorno financeiro" "Por exemplo, poderíamos ter feito 

uma doca muito mais simples [se não tivesse que atender às exigências corporativas de segregação de resíduos sólidos], com 

muito menos investimento sem toda esta área de separação, com um custo muito menor, porque aquilo não vai se pagar" "O 

fato de enviarmos lixo separado para reciclagem vai melhorar a taxa de separação, vai melhorar a meta, mas não vai trazer um 

benefício financeiro"   SS08: "Por exemplo, fizemos uma campanha de coleta de óleo onde muitas consumidoras se 

envolveram.  Já impactamos essa pessoa.  Se é para o meu negócio direto, não sei, mas a preocupação ambiental foi atingida"    

SS12: "Nas nossas obras, por exemplo, mesmo pequenos vazamentos de óleo são tratados como acidentes ambientais.  

Mesmo pequenos vazamentos tem que ter um tratamento de modo a garantir que não haverá um acidente ambiental" SS13: 

"Por exemplo, fizemos uma campanha de neutralização de emissão de carbono de 4 dias dos nossos shoppings através de 

plantio de árvores no Acre"  SS15: "vemos as pessoas naturalmente trazendo pilhas para descarte apropriado, escolas trazem 

lâmpadas para descontaminação"   

VS03 Educação à população 

do entorno

3 Valor apropriado pela 

sociedade na área de 

influência através de ações 

proprocionadas 

diretamente pelos 

empreendimentos em 

educação.

     SS06: "Formação de jovens adultos para o ensino fundamental, existe há mais de 10 anos e chegou a ir para outros 

shoppings"  SS08: "É um processo de longo prazo.  Conscientização pura"       SS15: "As crianças vêm conhecer nosso sistema de 

meio ambiente e temos visitas na áreas de segurança e saúde, então isto já é reconhecido.  No caso da visita da Unicamp, um 

consultor externo que é consultor trouxe uma turma para visita"   

VS04 Maior qualidade de 

vida da comunidade

1 Valor apropriado pela 

sociedade na área de 

influência em função do 

impacto direto que os 

projetos resultaram na vida 

das pessoas.

     SS06: "o que sentimos é que estamos proporcionando um retorno para a qualidade de vida dessas pessoas" "Muitos nos 

contam que conseguiram terminar o ensino fundamental e agora conseguem melhor a qualidade de vida dessas pessoas"            

VS05 Benefícios aos 

poderes públicos

1 Valor apropriado pela 

sociedade através de 

benefícios gerados ao poder 

público, seja financeiro, 

seja de gestão.

       SS08: "Falta na metodologia [do sistema de gestão da sustentabilidade no grupo] algo que envolva melhor o poder 

público.  Questionar os órgãos compententes sobre os benéficos e implicações das exigências.  Há benefício fiscal?  Quem 

investe é o setor privado"          
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Anexo G – Citações de aspectos negativos na adoção de projetos socioambientais por gestores da Sonae Sierra Brasil 

  

ENTREVISTADO CITAÇÕES - ASPECTOS NEGATIVOS DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

SS01 "acaba sacrificando um pouco quem está na ponta" "a reposição de peças [de sanitários a vácuo] foi um empecilho relevante, pois criou-se um outro problema operacional" "A concorrência faz muita 

coisa que a Sonae Sierra faz" "Não vejo um caminho muito grande que a concorrência precisa para nos alcançar" "tornar as metas adequadas à nossa realidade  ...  Isto de alguma forma é fator de 

desmotivação" "As metas são muito ambiciosas e nem sempre é possível atingir" "perda de uma certificação aparentemente não seria fator de uma desvalorização da empresa" "A própria sociedade 

indica uma cobrança quando divulgamos as certificações" 

SS02 "o cliente reconhece muito pouco ainda" "Às vezes o projeto cabe no orçamento, mas não há fornecedor adequado ou é incerto o mercado de peças de reposição, quando há grande incerteza no futuro. 

Por exemplo, o sistema a vácuo para shopping Center não vale a pena.  O usuário não está acostumado com o sistema e acaba depositando no vaso tudo o que não pode" "certos parâmetros são 

importados não representando a realidade local" "Por exemplo, tecnologia em led resultando em um payback de 10 anos e ainda com a incerteza técnica do produto" "comercialmente não consigo 

perceber um resultado direto" "nós olhamos com muito cuidado, exploramos pouco nossas ações" "[Ser vangardista traz] o risco de o que fazemos não ser o que o mercado quer" 

SS03 "a forma de se medir o torna extremamente pesado.  A burocracia ligada ao controle desta área, pode ser pior que a área de imposto" "As certificações, embora não se faça um disclosure gingantesco 

disso, são sempre buscadas" "Mas não somos muito agressivos em comunicação" "temos muitas dificuldades e desafios, porque é difícil mudar hábitos, convencer as pessoas" "compararmos a nossa 

prática com outras abordagens tradicionais é completamente diferente [quando comparados à indústria pesada] e temos sempre de nos convencer e aos nossos sócios que faz sentido" 

SS04 "acho que os programas e processos são muito burocráticos para aquilo que se propõe.  Gasta-se muito tempo no como e não no por que.  Ou seja, para se ter uma economia ou objetivo, o processo é 

burocrático, longo e dispendioso de tempo das pessoas" "O processo é todo burocrático:  de controle, de certificação e acompanhamento.  Isso acaba desestimulando as pessoas.  Quando vêem uma 

pilha de documento para fazer gera um desestímulo" "questiono, sob o ponto de vista financeiro, se não gastamos demais para um mercado que não valoriza isso.  É um investimento no futuro e hoje o 

mercado, lojista e cliente final, hoje não paga, não dá valor a isso" "ninguém vai ao shopping porque ele é sustentável, ninguém vai comprar em determinada loja dos nossos shoppings porque ela é 

sustentável" "acho que ... buscamos padrões europeus para coisas do mercado brasileiro, que estamos 30 anos atrás. É uma realidade que não é a nossa.  Isso é um desperdício de dinheiro?  Muitas 

vezes é.  Isso acaba não se transformando em valor [direto à empresa]" "Há divergências entre os sócios quanto à adoção dos projetos.  Alguns têm mais dificuldade em visualizar o benefício" "os 

investidores raramente pedem alguma informação deste tipo" "Não dá para dizer também se não tivesse o programa se não comprariam ou a debênture fracassaria, acho que não é o caso" "De um 

modo em geral, o investidor pouco se preocupa com esta questão" "acho que o mercado brasileiro é muito parecido com o mercado americano, não vejo investidores nem brasileiros, nem americanos 

preocupados com estas questões.  No máximo todo mundo diz que é legal, que é importante, mas para pagar mais por isso ainda não" "o investidor não paga mais na nossa ação porque nós somos 

sustentáveis, ainda não é um nicho no Brasil e nós talvez investimos demais para o momento do Brasil" "é muito difícil de medir valor, se existe" "Faz mais sentido gastar menos com a certificação em si, 

mas buscando os mesmo objetivos.  Acho que o rótulo não tem muita serventia neste momento no Brasil.  Pode-se alcançar o reconhecimento de empresa responsável sem a necessidade da 

certificação" 

SS05 "vejo que o maior problema que temos é conciliar dentro das nossas atividades" "Agregamos muitas atividades sem estrutura" "o brasileiro ainda como consumidor não está preparado para isso, poucos 

fazem a distinção do local de compras preocupado com o meio ambiente em detrimento do seu bolso" "Nós usamos isso como diferencial, mas o cliente ainda não vê assim.  Acredito que tem uma 

parcela que vê, mas é muito pequena, não compensaria" "é nosso diferencial, mas o consumidor não enxerga ainda" 

SS07 "Neste tipo de atividade [shopping centers] é difícil você perceber se a atividade é sustentável ou não" "Quando você entra num shopping você não se atenta para a questão da sustentabilidade do 

empreendimento.  se você não chamar a atenção, ninguém se dá conta" "não percebe se está consumindo muita energia" "que lê este relatório são fornecedores de grande parte, lojistas e 

investidores, mas ainda é um universo muito pequeno" "No Brasil esta questão [da sustentabilidade] é mais recente. Apesar de a BOVESPA já ter um índice de sustentabilidade, são poucas as empresas 

que fazem parte deste grupo e são compostas por empresas que de alguma forma poluem o meio ambiente com seus sub produtos" 
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Anexo G – Citações de aspectos negativos na adoção de projetos socioambientais por gestores da Sonae Sierra Brasil – cont. 

 

 

 

  

ENTREVISTADO CITAÇÕES - ASPECTOS NEGATIVOS DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

SS08 "Hoje nos dá mais trabalho lançar no sistema, que fazer o trabalho.  Hoje tenho pessoa especificamente para lançar as evidências" "Às vezes a idéia simplesmente é impossível" "Medir o quanto isso 

impacta na decisão do cliente é muito difícil.  É muito difícil saber se o cliente deixou de ir num shopping para outro em função disso" 

SS09 "Não sei se o cliente sabe se o shopping é cerificado e nem se sabe o que é certificação" " Vir aqui só por causa disso, acho que não.  Mas isso vai fortalecendo aos poucos" 

SS010 "Estudos complexos ... incorrem em custos e oneram a operação [e] excedem ao benefício para o qual aquela intervenção estaria projetada" 

SS11 "O cliente não paga mais por isso" "Ainda não conseguimos chegar no consumidor final como queremos, já evoluímos pelas nossas campanhas, mas ainda é difícil a pessoa perceber" "Não é só difícil 

para o público em geral, até na minha área de comunicação, que lido muito com a imprensa, até a imprensa tem dificuldade de entender" 

SS12 "[Funcionários] dizem que são para pior, pois há uma série de exigências, mas regras para seguir e de certo modo tem que fazer de maneira diferente" 

SS13 "Temos targets que têm que ter evidências para validação.  Isso gera uma burocracia e consumo de tempo.  Cheguei a fazer um levantamento das atividades da equipe com esta burocracia e isto chega a 

causar desmotivação na equipe" "Todos os aspectos ligados ao tema sustentabilidade remetem na cabeça dos clientes aula, obrigação, ainda que possa entender a necessidade por outros motivos" "É 

difícil se diferenciar daqueles que apenas fazem ações, sem necessariamente estar profundamente engajado" 

SS14 "É uma burocracia pesada, vem sofrendo evoluções, mas sempre que se fala de lei, falamos de papel e modificações.  Então, isso exige uma dedicação" 

SS16 "há um paradoxo das exigências e melhor alinhamento dos discursos da empresa" "O condomínio fica alto, porque há toda esta série de iniciativas, e isso não agrega nada ao lojista" 

SS17 "O cliente ainda não escolhe shopping por ser certificado" 
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Anexo H – Críticas à adoção de projetos socioambientais e frequência de citações 

  

COD. PONTOS NEGATIVOS

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

CITAÇÕES

NEG01 Burocracia 9 SS01: "acaba sacrificando um pouco quem está na ponta"  SS03: "a forma de se medir o torna extremamente pesado.  A burocracia ligada ao controle desta 

área, pode ser pior que a área de imposto" SS04: "acho que os programas e processos são muito burocráticos para aquilo que se propõe.  Gasta-se muito 

tempo no como e não no por que.  Ou seja, para se ter uma economia ou objetivo, o processo é burocrático, longo e dispendioso de tempo das pessoas" "O 

processo é todo burocrático:  de controle, de certificação e acompanhamento.  Isso acaba desestimulando as pessoas.  Quando vêem uma pilha de 

documento para fazer gera um desestímulo" SS05: "vejo que o maior problema que temos é conciliar dentro das nossas atividades" "Agregamos muitas 

atividades sem estrutura"   SS08: "Hoje nos dá mais trabalho lançar no sistema, que fazer o trabalho.  Hoje tenho pessoa especificamente para lançar as 

evidências"  SS010: "Estudos complexos ... incorrem em custos e oneram a operação [e] excedem ao benefício para o qual aquela intervenção estaria 

projetada"  SS12: "[Funcionários] dizem que são para pior, pois há uma série de exigências, mas regras para seguir e de certo modo tem que fazer de 

maneira diferente" SS13: "Temos targets que têm que ter evidências para validação.  Isso gera uma burocracia e consumo de tempo.  Cheguei a fazer um 

levantamento das atividades da equipe com esta burocracia e isto chega a causar desmotivação na equipe" SS14: "É uma burocracia pesada, vem sofrendo 

evoluções, mas sempre que se fala de lei, falamos de papel e modificações.  Então, isso exige uma dedicação"    

NEG02 Cliente final valoriza 

muito pouco as ações

8  SS02: "o cliente reconhece muito pouco ainda"  SS04: "questiono, sob o ponto de vista financeiro, se não gastamos demais para um mercado que não 

valoriza isso.  É um investimento no futuro e hoje o mercado, lojista e cliente final, hoje não paga, não dá valor a isso" "ninguém vai ao shopping porque 

ele é sustentável, ninguém vai comprar em determinada loja dos nossos shoppings porque ela é sustentável" SS05: "o brasileiro ainda como consumidor 

não está preparado para isso, poucos fazem a distinção do local de compras preocupado com o meio ambiente em detrimento do seu bolso" "Nós usamos 

isso como diferencial, mas o cliente ainda não vê assim.  Acredito que tem uma parcela que vê, mas é muito pequena, não compensaria" "é nosso 

diferencial, mas o consumidor não enxerga ainda"  SS07: "Neste tipo de atividade [shopping centers] é difícil você perceber se a atividade é sustentável ou 

não" "Quando você entra num shopping você não se atenta para a questão da sustentabilidade do empreendimento.  se você não chamar a atenção, 

ninguém se dá conta" "não percebe se está consumindo muita energia" "que lê este relatório são fornecedores de grande parte, lojistas e investidores, 

mas ainda é um universo muito pequeno"  SS09: "Não sei se o cliente sabe se o shopping é cerificado e nem se sabe o que é certificação" " Vir aqui só por 

causa disso, acho que não.  Mas isso vai fortalecendo aos poucos"  SS11: "O cliente não paga mais por isso" "Ainda não conseguimos chegar no consumidor 

final como queremos, já evoluímos pelas nossas campanhas, mas ainda é difícil a pessoa perceber"  SS13: "Todos os aspectos ligados ao tema 

sustentabilidade remetem na cabeça dos clientes aula, obrigação, ainda que possa entender a necessidade por outros motivos"    SS17: "O cliente ainda 

não escolhe shopping por ser certificado" 

NEG03 Complexidade 

operacional

3 SS01: "a reposição de peças [de sanitários a vácuo] foi um empecilho relevante, pois criou-se um outro problema operacional" SS02: "Às vezes o projeto 

cabe no orçamento, mas não há fornecedor adequado ou é incerto o mercado de peças de reposição, quando há grande incerteza no futuro. Por exemplo, 

o sistema a vácuo para shopping Center não vale a pena.  O usuário não está acostumado com o sistema e acaba depositando no vaso tudo o que não pode"      

SS08: "Às vezes a idéia simplesmente é impossível"          

NEG04 Adequação das metas 

à realidade

3  SS02: "certos parâmetros são importados não representando a realidade local" "Por exemplo, tecnologia em led resultando em um payback de 10 anos e 

ainda com a incerteza técnica do produto"  SS04: "acho que ... buscamos padrões europeus para coisas do mercado brasileiro, que estamos 30 anos atrás. É 

uma realidade que não é a nossa.  Isso é um desperdício de dinheiro?  Muitas vezes é.  Isso acaba não se transformando em valor [direto à empresa]"            

SS16: "há um paradoxo das exigências e melhor alinhamento dos discursos da empresa"  
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Anexo H – Críticas à adoção de projetos socioambientais e frequência de citações – cont. 

 

  

COD. PONTOS NEGATIVOS

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

CITAÇÕES

NEG05 Fácil implementação 

pela concorrência

2 SS01: "A concorrência faz muita coisa que a Sonae Sierra faz" "Não vejo um caminho muito grande que a concorrência precisa para nos alcançar"            SS13: 

"É difícil se diferenciar daqueles que apenas fazem ações, sem necessariamente estar profundamente engajado"     

NEG06 Lojista não valoriza as 

ações

2  SS02: "comercialmente não consigo perceber um resultado direto"              SS16: "O condomínio fica alto, porque há toda esta série de iniciativas, e isso não 

agrega nada ao lojista"  

NEG07 Baixa exploração dos 

projetos

2  SS02: "nós olhamos com muito cuidado, exploramos pouco nossas ações" SS03: "As certificações, embora não se faça um disclosure gingantesco disso, são 

sempre buscadas ... mas não somos muito agressivos em comunicação"               

NEG08 Investidor não 

percebe valor 

2    SS04: "Há divergências entre os sócios quanto à adoção dos projetos.  Alguns têm mais dificuldade em visualizar o benefício" "os investidores raramente 

pedem alguma informação deste tipo" "Não dá para dizer também se não tivesse o programa se não comprariam ou a debênture fracassaria, acho que não 

é o caso" "De um modo em geral, o investidor pouco se preocupa com esta questão" "acho que o mercado brasileiro é muito parecido com o mercado 

americano, não vejo investidores nem brasileiros, nem americanos preocupados com estas questões.  No máximo todo mundo diz que é legal, que é 

importante, mas para pagar mais por isso ainda não" "o investidor não paga mais na nossa ação porque nós somos sustentáveis, ainda não é um nicho no 

Brasil e nós talvez investimos demais para o momento do Brasil"   SS07: "No Brasil esta questão [da sustentabilidade] é mais recente. Apesar de a BOVESPA 

já ter um índice de sustentabilidade, são poucas as empresas que fazem parte deste grupo e são compostas por empresas que de alguma forma poluem o 

meio ambiente com seus sub produtos"           

NEG09 Dificuldade na 

quantificação do 

benefício

2        SS08: "Medir o quanto isso impacta na decisão do cliente é muito difícil.  É muito difícil saber se o cliente deixou de ir num shopping para outro em 

função disso"   SS11: "Não é só difícil para o público em geral, até na minha área de comunicação, que lido muito com a imprensa, até a imprensa tem 

dificuldade de entender"       

NEG10 Metas difíceis sendo 

refletindo em 

desmotivação

1 SS01: "[é necessário] tornar as metas adequadas à nossa realidade  ...  Isto de alguma forma é fator de desmotivação" "As metas são muito ambiciosas e 

nem sempre é possível atingir"                 

NEG11 Risco em função de 

perda de certificação

1 SS01: "perda de uma certificação aparentemente não seria fator de uma desvalorização da empresa" "A própria sociedade indica uma cobrança quando 

divulgamos as certificações"                 

NEG12 Risco de investimento 

em certificações não 

reconhecidas

1  SS02: "[Ser vangardista traz] o risco de o que fazemos não ser o que o mercado quer"                

NEG13 Difícil alterar as 

práticas empresariais 

ao plano

1   SS03: "temos muitas dificuldades e desafios, porque é difícil mudar hábitos, convencer as pessoas"               
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Anexo H – Críticas à adoção de projetos socioambientais e frequência de citações – cont. 

 
 

 

 

 

 

 

 

COD. PONTOS NEGATIVOS

QUANTIDADE DE 

ENTREVISTADOS 

QUE CITARAM

CITAÇÕES

NEG14 Falta de alinhamento 

na estratégia entre 

sócios

1   SS03: "compararmos a nossa prática com outras abordagens tradicionais é completamente diferente [quando comparados à indústria pesada] e temos 

sempre de nos convencer e aos nossos sócios que faz sentido"               

NEG15 Criação de valor não é 

clara

1    SS04: "é muito difícil de medir valor, se existe"              

NEG16 Signaling tem efeito 

nulo

1    SS04: "Faz mais sentido gastar menos com a certificação em si, mas buscando os mesmo objetivos.  Acho que o rótulo não tem muita serventia neste 

momento no Brasil.  Pode-se alcançar o reconhecimento de empresa responsável sem a necessidade da certificação"              
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Anexo I – Atuação da Sonae Sierra Brasil 

 

 

Fonte: sítio Sonae Sierra Brasil
8
 

 

                                                 
8

 Portfolio Sonae Sierra Brasil, disponível em <http://www.sonaesierra.com.br/pt-

br/portfolio/shoppingcentres.aspx>, acesso em 05 de maio de 2013. 

http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/portfolio/shoppingcentres.aspx
http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/portfolio/shoppingcentres.aspx


151 

 

 

Anexo J – Portfolio de empreendimentos da Sonae Sierra Brasil 

 

Boavista Shopping 

 

Localização: São Paulo, SP 

ABL: 15,9 mil m2 

Data de Inauguração: Abril, 2004 

Operações: 147 

Vagas de Estacionamento: 1015 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.boavistashopping.com.br 

 
 

 

Boulevard Londrina Shopping 

 

Localização: Londrina, PR 

ABL: 47,8 mil m2 

Data de Inauguração: Maio 2013 

Operações: 216 

Vagas de Estacionamento: 2400 

 

http://www.boulevardlondrinashopping.com.br 
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Manauara Shopping 

 

Localização: Manaus, AM 

ABL: 46,8 mil m2 

Data de Inauguração: Abril, 2009 

Operações: 233 

Vagas de Estacionamento: 2700 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.manauarashopping.com.br/ 

 

 

Franca Shopping 

 

Localização: Franca, SP 

ABL: 18,6 mil m2 

Data de Inauguração: Outubro, 1993 

Operações: 106 

Vagas de Estacionamento: 1100 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.francashopping.com.br 
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Parque D.Pedro Shopping 

 

Localização: Campinas, SP 

ABL: 121,3 mil m2 

Data de Inauguração: Março, 2002 

Operações: 400 

Vagas de Estacionamento: 8000 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.parquedpedro.com.br 

 

 

Shopping Campo Limpo 

 

Localização: São Paulo, SP 

ABL: 22,3 mil m2 

Data de Inauguração: Novembro, 2006 

Operações: 148 

Vagas de Estacionamento: 1098 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.shoppingcampolimpo.com.br 
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Shopping Metrópole 

 

Localização: São Bernardo do Campo, SP 

ABL: 28,6 mil m2 

Data de Inauguração: Maio, 1980 

Operações: 181 

Vagas de Estacionamento: 1200 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.shoppingmetropole.com.br 

 

 

Shopping Penha 

 

Localização: São Paulo, SP 

ABL: 29,7 mil m2 

Data de Inauguração: Outubro, 1992 

Operações: 194 

Vagas de Estacionamento: 1438 

Sierra Brasil: Administração 

 

http://www.shoppingpenha.com.br 
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Shopping Plaza Sul 

 

Localização: São Paulo, SP 

ABL: 23,3 mil m2 

Data de Inauguração: Abril, 1994 

Operações: 220 

Vagas de Estacionamento: 1474 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.shoppingplazasul.com.br 

 

 

Tivoli Shopping 

 

Localização: Santa Bárbara D’Oeste, SP 

ABL: 22,0 mil m2 

Data de Inauguração: Novembro, 1998 

Operações: 145 

Vagas de Estacionamento: 1600 

Sierra Brasil: Administração 

 

http://www.tivolishopping.com.br 
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Uberlândia Shopping 

 

Localização: Uberlândia, MG 

ABL: 45,3 mil m2 

Data de Inauguração: Março, 2012 

Operações: 218 

Vagas de Estacionamento: 2400 

Sierra Brasil: Propriedade e Administração 

 

http://www.uberlandiashopping.com.br 

 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
9
 

 

 

                                                 
9
 Portfolio de Shoppings Sonae Sierra Brasil, disponível em < http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/portfolio/shoppingcentres.aspx>, acesso em 04 de maio de 2013. 

http://www.sonaesierra.com.br/pt-br/portfolio/shoppingcentres.aspx
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Anexo K – Composição acionária Sonae Sierra Brasil e participação em cada 

empreendimento 

Fonte: sítio Sonae Sierra Brasil, relação com investidores
10

. 

 

 

 

  

                                                 
10

 Estrutura acionária Sonae Sierra Brasil, disponível em < 

http://ri.sonaesierra.com.br/show.aspx?idCanal=MbrSe3WcuotJDFtCPH9aWQ==>, acesso em 04 de maio de 

2013. 

http://ri.sonaesierra.com.br/show.aspx?idCanal=MbrSe3WcuotJDFtCPH9aWQ==
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Anexo L – Balanço Patrimonial Sonae Sierra Brasil 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
11

 

 

 

 

  

                                                 
11

 Sítio Sonae Sierra Brasil RI, disponível em < 

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==>, acesso em 04 de 

maio de 2013. 

Balanço Patrimonial Consolidado (R$ mil) 2012 2011 2010 2009

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 681.976 390.918 61.566 86.252

Contas a receber, líquidas 33.605 24.690 21.650 18.003

Impostos a recuperar 16.456 16.765 9.659 7.367

Outros créditos 4.742 5.476 6.159 3.523

Total do ativo circulante 736.779 437.849 99.034 115.145

NÃO CIRCULANTE

Total do Realizável a Longo Prazo 49.197 18.566 30.335 30.223

Investimentos 28.530 26.157 19.033 16.874

Propriedades para investimento 3.248.095 2.776.050 2.181.412 1.889.175

Imobilizado 3.495 5.972 4.532 3.468

Intangível 3.585 1.582 873 299

Total do ativo não circulante 3.332.902 2.828.327 2.236.185 1.940.039

TOTAL DO ATIVO 4.069.681 3.266.176 2.335.219 2.055.184

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 50.659 17.619 7.171 65.763

Debêntures 14.603

Dividendos a pagar 26.748 13.977 2.939 6.239

Rendimentos a distribuir 5.165 24.243 85.599 85.281

Impostos a recolher 65.412 8.700 6.602 4.472

Outras obrigações 113.434 60.791 39.320 32.941

Total do passivo circulante 276.021 125.330 141.631 194.696

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos 378.669 333.272 194.677 117.725

Debêntures 303.449

Estrutura técnica (Key Money) 24.101 20.486 11.838 7.170

Contas a pagar – compra de ativo 28.919 25.000

Imposto de renda e contribuição social diferidos 370.641 346.219 278.943 229.811

Provisão para riscos cíveis, tributários, trabalhistas e 

previdenciários 9.439 10.285 10.906 12.368

Provisão para remuneração variável 1200 189 427 1.005

Total do passivo não circulante 1.116.418 710.451 521.791 368.079

PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 997.866 997.866 532.845 529.784

Reserva de capital 80.115 80.115 96.198 90.817

Lucros acumulados - 648.344 512.089

Reservas de lucros 1.013.721 865.417

Adiantamento para futuro aumento de capital 1.784

Participações não controladoras 585.540 486.997 394.410 357.935

Total do patrimônio líquido 2.677.242 2.430.395 1.671.797 1.492.409

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.069.681 3.266.176 2.335.219 2.055.184

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==
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Anexo M – DRE Sonae Sierra Brasil 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
12

 

 

 

 

  

                                                 
12

 Sítio Sonae Sierra Brasil RI, disponível em < 

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==>, acesso em 04 de 

maio de 2013. 

Demonstrações de Resultados Consolidado (R$ mil) 2012 2011 2010 2009

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DE ALUGUÉIS, SERVIÇOS E OUTRAS 256.851 219.185 185.009 154.141

CUSTO DOS ALUGUÉIS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS -43.177 -36.809 -33.528 -41.761

LUCRO BRUTO 213.674 182.376 151.481 112.380

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Gerais e administrativas -19.976 -16.877 -17.173 -14.114

Tributárias -1.389 -1.457 -1.925 -2.916

Equivalência patrimonial 4.821 7.774 2.696 2.662

Ganho com valor justo de propriedades para investimentos 193.586 276.913 142.726 226.651

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 25.945 1.724 4.163 347

Total das (despesas) receitas operacionais, líquidas 202.987 268.077 130.487 212.630

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 416.661 450.453 281.968 325.010

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO -14.261 23.160 -4.440 -11.917

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 402.400 473.613 277.528 313.093

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Correntes -88.186 -21.881 -12.397 -9.797

Diferidos -4.419 -87.425 -52.371 -60.423

Total -92.605 -109.306 -64.768 -70.220

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 309.795 364.307 212.760 242.873

LUCRO ATRIBUÍVEL A:

Proprietários da controladora 185.531 231.050 139.194 152.381

Participações não controladoras 124.264 133.257 73.566 90.492

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==
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Anexo N – Resultados Operacionais 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
13

 

 

 

 

 

  

                                                 
13

 Sítio Sonae Sierra Brasil RI, disponível em < 

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==>, acesso em 04 de 

maio de 2013. 

Dados Operacionais 2012 2011 2010 2009

Vendas (R$ milhões) 3.614 3.101 2.748 2.305

Vendas/m² (R$ média mensal) 1.059 1.014 913 835

SSS/m² (mês) 8,33% 8,70% 8,95% n/a

SSR/m² (mês) 11,65% 12,38% 8,10% n/a

Custo de Ocupação (% das vendas) 9,15% 9,30% 9,05% 9,08%

Taxa de Inadimplência 2,65% 2,40% 2,60% 4,40%

Taxa de Ocupação 97,40% 98,90% 98,90% 96,20%

ABL Total (mil m²) 322,1 276,1 269,8 262,9

ABL Própria (mil m²) 231,3 176,9 172,5 168,6

Vendas por shopping center (R$ mil) 2012 2011 2010 2009

Shopping Metrópole 346.283 282.153 245.953 212.630

Franca Shopping 175.367 148.404 124.147 101.339

Parque D. Pedro Shopping 1.286.028 1.231.849 1.123.778 1.054.655

Boavista Shopping 252.545 240.903 230.090 194.772

Shopping Plaza Sul 399.127 386.726 362.676 329.491

Shopping Campo Limpo 298.189 246.386 216.557 186.421

Manauara Shopping 673.699 564.957 445.036 225.351

Uberlândia Shopping 183.237 0 0 0

Total 3.614.477 3.101.376 2.748.234 2.304.657

Vendas por participação da Sonae Sierra Brasil (R$ 

mil)

Shopping Metrópole 346.283 282.153 245.953 212.630

Franca Shopping 123.452 100.024 83.674 68.304

Parque D. Pedro Shopping 655.873 628.242 573.127 537.874

Boavista Shopping 252.545 240.903 230.090 194.772

Shopping Plaza Sul 239.476 116.018 108.802 98.847

Shopping Campo Limpo 59.638 49.278 43.311 37.284

Manauara Shopping 673.699 564.957 445.036 225.351

Uberlândia Shopping 183.237 0 0 0

Total 2.534.207 1.981.575 1.729.993 1.375.061

http://ri.sonaesierra.com.br/listresultados.aspx?idCanal=naoM+A7PNCgZ1+w67y1R8w==
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Anexo O – eventos relevantes desde a fundação da Sonae Sierra Brasil 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
14

 

 

 

 Dezembro de 1999: Estabelecimento da joint venture entre a Enplanta Engenharia 

Ltda., atual Enplanta Shopping, e a Sonae Sierra através da criação a Sierra Enplanta 

Ltda.; 

 Março de 2002: Inauguração do Parque D. Pedro Shopping em Campinas, no Estado 

de São Paulo, o maior Shopping Center do Brasil em termos de ABL contínua; 

 Junho de 2003: Constituição da Sonae Sierra Brasil Ltda. como a sucessora das 

atividades da Sonae Sierra no Brasil; 

 Abril de 2004: Inauguração do Boavista Shopping; 

 Novembro de 2005: Aquisição de participação de 20,0% no Shopping Plaza Sul; 

 Setembro/Outubro de 2006: Conclusão de reorganização societária, incluindo a 

aquisição, pela DDR, de participação indireta no capital social.; 

 Janeiro, Maio e Junho de 2007: Aquisição de participações adicionais nos Shopping 

Centers Metrópole, Tivoli e Plaza Sul, respectivamente; 

 Maio de 2008: Transformação da Sonae Sierra Brasil Ltda. em Sonae Sierra Brasil 

S.A; 

 Abril de 2009: Inauguração do Manauara Shopping no Estado do Amazonas; 

 Outubro de 2009: Aquisição de participação adicional no Shopping Metrópole; 

 Novembro de 2010: Inauguração da expansão do Parque D. Pedro Shopping; 

 Fevereiro de 2011: Abertura de capital e início da negociação das ações da Companhia 

(SSBR3) na BM&FBovespa; 

 Setembro de 2011: Inauguração da expansão do Shopping Campo Limpo; 

 Novembro de 2011: Inauguração da expansão do Shopping Metrópole; 

 Março de 2012: Inauguração do Uberlândia Shopping no Estado de Minas Gerais. 

                                                 
14

 Sítio Sonae ierra Brasil RI, disponível em < 

http://ri.sonaesierra.com.br/show.aspx?idCanal=cd9rfDLug2i1ZyGJu5MDCg==>, acesso em 04 de maio de 

2013. 

http://ri.sonaesierra.com.br/show.aspx?idCanal=cd9rfDLug2i1ZyGJu5MDCg==
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Anexo P – Principais indicadores de performance ambientais 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
15

 

 

 

 

                                                 
15

 Sítio Sonae Sierra Brasil, disponível em < http://www.sonaesierra.com.br/PublicDocs/RC/Brazil_Performance2011.pdf>, acesso em 04 de maio de 2013. 

http://www.sonaesierra.com.br/PublicDocs/RC/Brazil_Performance2011.pdf
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Anexo Q – Política corporativa de saúde e segurança 

Fonte: Sonae Sierra Brasil.
16
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 Sítio Sonae Sierra Brasil, disponível em < 

http://www.sonaesierra.com.br/PublicDocs/RC/Brazil_Performance2011.pdf>, acesso em 04 de maio de 2013. 

http://www.sonaesierra.com.br/PublicDocs/RC/Brazil_Performance2011.pdf

