
T E N D Ê N C I A

CONSUMO CONSCIENTE
O que muda nos negócios

POR NATALIE CATUOCNO CONSANI

VOCÊ ATENDE PÚBLICO AB?
Então, fique atento:

em cerca de cinco anos
seus clientes deverão ser
como Alessandra Madeo,
31 anos, empresária (foto
ao lado). Ela não compra
por impulso, só leva o que
vai consumir. Quer saber a
origem do produto e recusa arti-
gos sob suspeita de produção com
mão-de-obra escrava. Economiza
água e energia elétrica, recicla
papel e separa o lixo. Nos super-
mercados, leva a própria sacola,
escolhe artigos de limpeza e cos-
méticos biodegradáveis, e não
testados em animais, e só compra
óleo de soja não-transgênica. Se
preciso, visita várias lojas até en-
contrar o que deseja.

SEU PÚBLICO É DAS CLAS-
SES CDE? Você também
precisa se preparar. É
verdade que o consu-
midor de baixa renda
valoriza mais o prazer
do consumo do que as

Alessandra
Madeo leva sua

própria sacola ao
supermercado para não

usar as de plástico,
prejudiciais ao meio

ambiente.
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Ela
consome

frutas e verduras
orgânicas, devido ao

baixo impacto
ambiental e social



ações ecológica e socialmente
corretas - afinal, conquistou po-
der de compra agora e está mais
interessado em comemorar o
acesso aos bens do que em ava-
liar o impacto no meio ambien-
te. Mas esse grupo está informa-
do e uma parcela significativa
deve, em dez anos, adotar uma
postura mais combativa, avalia

Fábio Mariano, diretor da inSe-
arch, empresa de tendências.

Esse horizonte não é fruto
da imaginação de militantes so-
nhadores, mas de evidências re-
veladas por pesquisas. Estudo
realizado em 2006 pelo Instituto
Akatu, organização não-gover-
namental de consumo conscien-
te, mostra que um em cada três
brasileiros percebe os impactos
de suas decisões de compra na
sociedade e natureza. A pesqui-

sa revela ainda que 15% dos
pesquisados se preocupam
em mobilizar outras pessoas

em favor da mesma postura.
Muitos já aderiram a práticas de
economia como escovar os den-
tes com a torneira fechada. Até
porque isso mexe com o bolso.

Inúmeras redes de super-
mercados já estão se preparando
para atrair e atender esse novo
consumidor. Ações de recicla-
gem, preocupação com a cadeia
produtiva das mercadorias e in-
clusão de produtos "verdes" no
mix pipocam entre gigantes, co-
mo Wal-Mart, redes como Futu-
rama (9 unidades) e lojas inde-
pendentes como Cocipa.

Nany López-Aliaga, da Beha-
vior, consultoria de responsabi-
lidade social, explica que as em-
presas começam investindo no
mais óbvio, como reciclagem e
apoio a instituições e ONGs.

Há seis anos, o Pão de Açú-
car colocou postos de coleta em

três lojas. Hoje, são 100, com
investimento anual de R$ 2

milhões. Neste ano, a reci-
clagem chega a 12 lojas
do Extra.

Mesmo sem muitos
recursos, a loja Cocipa

(SP) faz reciclagem e lucra
com isso. A empresa elevou

em 14,6% as vendas do óleo
Granol depois que começou a
trocar, em parceria com a indús-
tria, quatro litros usados por um
novo, conta Oclésio Pizico, ge-
rente da unidade.

Ações como essas são positivas
e valorizadas, mas Nany lembra
que o consumidor vai buscar
produtos e empresas nas quais o
compromisso social e ambiental
façam parte do negócio. O grupo
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Pão de Açúcar já se deu conta
dessa necessidade. Suas primei-
ras iniciativas abriram espaço
para uma política de desenvol-
vimento sustentável. A empresa
investiu R$ 18 milhões em res-
ponsabilidade sócio-ambiental
em 2006. E trabalha para reduzir

o consumo de energia e o im-
pacto ambiental na construção
de super e hipermercados.

Outra rede que trilha o mes-
mo caminho com sucesso é a
Wal-Mart, que já tem três lojas
abastecidas por energia "verde"
e até setembro vai direcionar
todo o lixo produzido pelas 47
unidades da Bahia à uma coo-
perativa de reciclagem local.
Além disso, inaugura no próxi-

mo ano, em Salvador, uma uni-
dade que aproveitará água da
chuva e empregará fontes alter-

nativas de energia, além de piso
de concreto poroso no estacio-
namento, para evitar erosão.

A loja brasileira é inspirada
em duas unidades experimentais
dos EUA, que ficam no Texas e
no Colorado. Lá, o Wal-Mart
testa idéias em sustentabilidade,
que são depois implantadas em
outras lojas.

Ajuste no sortimento
Em função da importância
ao negócio, o sortimento
também é contemplado
pela visão de futuro e pela
estratégia de "venda cons-
ciente". O Pão de Açúcar
assina acordos com as in-
dústrias nos quais rejeita a
utilização de mão-de-obra
infantil ou escrava na cadeia
produtiva. E, segundo Ro-
sângela Bacima, diretora do
grupo, a empresa já iniciou
um projeto piloto para
acompanhar a produção de

carnes. Os animais estão sendo
monitorados, do nascimento ao
abate, por técnicos que orientam

o produtor sobre as melhores
práticas segundo o Instituto
Ethos, que estimula a responsa-
bilidade social entre empresas.

Produtos sustentáveis também
já aparecem nas lojas. Os horti-
frútis orgânicos estão presentes
em lojas de todo o País.

- Quando compro um orgâ-

nico, levo para casa tudo o que
ele possibilita: geração de renda
a agricultores, produção ecoló-
gica e produtos saudáveis - co-
menta Alessandra Madeo.

O Pão de Açúcar introduziu
orgânicos no mix no início dos
anos 90. Hoje, mantém cerca de
2 mil itens, vendidos em todas as
bandeiras. Os produtos crescem
em média 21% ao ano e, nos úl-
timos quatro anos, triplicou o

faturamento do setor.



Indústria consciente
A indústria, elo essencial na ca-
deia de produção sustentável e
na adequação do sortimento,
também já vem se adequando
aos novos tempos. A Coca-Cola
mundial se comprometeu a re-
por a água que usa nas bebidas e
na fabricação delas em todas as
operações globais, incluindo
fornecedores. Firmou parceria
com a organização não-gover-
namental WWF e desembolsará
US$ 20 milhões na preservação
de sete bacias de água doce do
mundo. No Brasil, investirá R$
27 milhões até 2011, também
em programas de recuperação
de bacias hidrográficas.

Já a Unilever vem investindo
na melhoria das condições do
trabalho rural e no combate ao
trabalho infantil. Usa gás natu-
ral em sete das 12 fábricas e reci-
cla 96% dos resíduos.

Fornecedores "verdes"
Há ainda fornecedores que in-
vestem em novas linhas de pro-
dutos. Caso da empresa Eh
Cosméticos, que lançou em 2006
produtos de beleza com o seu
nome. Rodrigo Gomes, diretor
da empresa, explica que a estra-
tégia foi apostar em produtos
sem petroquímicos e não-testa-
dos em animais (uma das linhas
é também orgânica).

Em menos de um ano, a Eh
alcançou 3 mil PDVs e tem de-
sempenho no auto-serviço 40%
superior ao das farmácias.

- Temos vendido bem a li-
nha. As escolas de Belo Hori-
zonte, MG, quando levam seus
alunos para acampar, exigem
que os produtos de uso pessoal

sejam ecologicamente corretos
para não poluir cachoeiras e
rios - explica Isabela Garcia,
consultora de urna das lojas Su-
perNosso.

Os produtos de limpeza Bio
Wash também não contam com
petroquímicos ou solventes, e os
componentes são biodegradá-
veis. Demais ingredientes vêm
de fontes vegetais orgânicas.

Já a Korin produz orgânicos
e 13 cortes de frango "verde",
criado sem antibiótico ou pro-

motores de crescimento e ali-
mentado com ração vegetal.

Na linha, há ovos, lingüiças e
salsichas derivadas da ave. As
vendas da empresa cresceram à
taxa anual de 12% nos últimos
três anos, e 70% de sua distri-
buição é no auto-serviço.

Mais informações:

• Behavior: (41) 3026-2927

• FFA/USP: www.fea.usp.br
•inSearch: (l 1)3525-4170
• Instituto Akatu: (11) 3141-0177
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