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TARCÍSIO E
VIVIAN MORELLI:

De tanto consumir
de maneira

consciente, eles
abriram um
mercado de

produtos orgânicos

LÍLIAN CUNHA

N a casa de Tarcísio e Vi-
vian Morelli, no Tatua-
pé, em São Paulo, a
energia é solar. Pro-

duto de limpeza só entra se
for biodegradável. E na
despensa os alimentos são
todos integrais. Carnes e
vegetais têm que ser orgâni-
cos — sem agrotóxicos. O
banco que eles escolheram
para gerenciar suas finanças
oferece cheques de papel reciclado
e é reconhecido por tratar bem seus
funcionários. "Nós também separamos
nosso lixo para reciclagem, é claro", diz Tarcísio.
Hippies perdidos no tempo? Bem longe disso.
Tarcísio, administrador de empresas, e Vivian,
dona de um pequeno mercado, são o que os espe-
cialistas em consumo estão chamando de "os no-
vos verdes": gente que nada têm a ver com os
eco-chatos dos anos 90 ou os bichos-grilos dos 70,
embora tenha princípios parecidos com eles.
Mas ao contrário das tribos anteriores, os ver-
des de agora não protestam na ruas e nem se fi-

liam ao Greenpea-
ce. Eles fazem va-
ler seus direitos de





uma maneira simples e mais poderosa: consumindo com
responsabilidade sócio-ambiental. Ainda não há cálculos so-
bre o valor desse mercado. Mas a indústria já está se ar-
mando para atender o pessoal que dá preferência a enlata-
dos de multinacionais que combatem o trabalho infantil, a
cosméticos de fabricantes que reutilizam sua água e a car-
nes de frigoríficos que não maltratam seus bois. Só o mer-
cado mundial de alimentos orgânicos é de US$ 26 bi-
lhões. No Brasil, segundo o Instituto Biodinâmico,
que certifica esse tipo de alimento, o consumo
interno beira os US$ 40 milhões por ano.

"Trata-se de um grupo de consumidores
que têm crescido ano a ano", diz Hel
Mattar, presidente do Instituto Akatu
pelo Consumo Consciente. A entidade
tem uma pesquisa sobre a representa-
tividade dos neoverdes: eles são 6%
dos consumidores em geral. Outros
37% foram identificados como "consu-
midores comprometidos", ou seja, que
têm as mesmas preocupações e as
mesmas preferências de consumo dos
verdes, mas com menos restrições. Con-
forme o Akatu, 43% dos verdes compram
produtos ecológica e socialmente responsá-
veis, mesmo que custem mais caro. Os Morelli
são assim. Preferem pagar R$ 5 pelo leite lon-
ga vida orgânico a gastar R$ 2 no comum.

De olho nessa faixa da população, empresas
como o Pastifício Selmi, dona da marca de ma-
carrão Renata, lançaram produtos "verdes" e
estão se dando bem. "O mercado de massas
está estagnado há três anos. Mas o consumo do Renata In-
tegral, desenvolvido para esse tipo de consumidor, cresce
anualmente de 10% a 15%", diz Valter Rodrigues, gerente
de vendas do Selmi. Mas os verdes (não os confunda com
vegetarianos) também gostam de uma boa picanha. O Fri-
boi, maior frigorífico do País, depois de uma pesquisa feita
com consumidores, lançou uma linha de carne bovina orgâ-
nica (não confunda com carne de soja). O hambúrguer ou o

"Eles falam mal
a amigos de produtos
feitos por empresas

irresponsáveis"

contrafilé (e outros 13 cortes) vêm de bois não confinados,
criados no pasto e alimentados com pastagem sem quími-
cos. Os animais são vacinados contra febre aftosa, mas só to-
mam remédios homeopáticos. "Os consumidores aborda-
vam nossos representantes nos supermercados pedindo
que lançássemos a carne orgânica", conta Flávio Saldanha,
gerente de marketing do Friboi. Os neoverdes estão inva-
dindo até o pragmático mundo das finanças. O banco Real
ABN AMRO usa papel reciclado nos talões de cheque e é

habitue dos rankings do tipo "melhor empresa para
balhar". "Eu abri minha conta no Real le-
vando isso em consideração", diz Vivian Mo-

relli, que mergulhou tão fundo na questão
que recentemente abriu seu próprio
mercado de produtos orgânicos.

No setor de móveis, a paulista
Aramital usa couro ecológico em
suas peças de design famoso. O ma-
terial, à base de látex (portanto sem
o tratamento químico agressivo do
couro animal), é produzido por serin-

gueiros de reservas extrativistas da
Amazônia. "Ser ecologicamente e so-

cialmente responsável tornou-se uma
ferramenta de marketing interessantíssi-

ma", diz o consultor Carlos Hackerott, da
RCS Auditoria. Mas Mattar, do Akatu, aler-
ta que não é só o poder de compra dos novos
verdes que atrai a atenção das empresas. E
também a sua força como formadores de opi-
nião. "Esses consumidores têm muita in-
fluência sobre a imagem das companhias",

diz. O estudo do Akatu apontou que 28% dos verdes têm
o hábito de abandonar marcas e falar mal a amigos de fa-
bricantes que desrespeitam a natureza, a comunidade ou
usam trabalho escravo. Em contrapartida, 41% recomen-
dam empresas que consideram éticas. "É por isso que, ao
contratar nossos fornecedores de tomates, por exemplo,
avisamos que não toleramos menores de 16 anos trabalhan-
do no campo", diz Rogério Rangel, gerente da Unilever.
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