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Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo geral: investigar as percepções do consumidor
na relação entre sustentabilidade e embalagens de condicionador e xampu. Como
referências  metodológicas,  foram  selecionadas  e  analisadas  graficamente
embalagens de sete das marcas mais vendidas de xampu e condicionador no varejo
nacional.  Em  seguida  foram  realizadas  15  entrevistas  com  consumidores  para
levantar  padrões  de  consumo e  percepção  sobre  o  tema.  Percebeu-se  que:  há
elementos  indicadores  de  Greenwashing  em embalagens  observadas;  elementos
gráficos e escritos podem indicar referências à sustentabilidade para o consumidor;
a confiança do consumidor na comunicação de sustentabilidade das embalagens
está comprometida; o Greenwashing prejudica o “marketing verde”.

Palavras-chave:  Greenwashing;  Marketing  Verde;  Sustentabilidade;  Embalagem;
Cosmético Capilar.

Introdução

A  presente  pesquisa  discorre  sobre  a  relação  entre  percepção  de

sustentabilidade e greenwashing nos consumidores de xampu e condicionador. Para

tanto,  faz-se  necessário  compreender  a  relevância  do  mercado  brasileiro  de

produtos capilares. Segundo o portal Euromonitor, o Brasil ocupa hoje a segunda

posição  em  tamanhos  de  mercados  mundiais,  com  movimentação  de

aproximadamente 9,1 bilhões  de dólares,  e atrás  apenas dos Estados Unidos.  a

projeção é que, em 2019, é que alcancemos 11 bilhões de dólares (EUROMONITOR,

2015). 

Restringindo o foco para particularidades do mercado mercado brasileiro

de  produtos  capilares,  pode-se  destacar  as  categorias  que  englobam  itens  de

consumo diário e que apresentam hábito de uso complementar, que são xampus e
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condicionadores. Estas movimentaram em 2013 mais de 12 dos quase 19 bilhões de

reais do mercado como um todo (EUROMONITOR, 2014). 

Outro  pilar  estruturante  da  presente  pesquisa  é  a  compreensão

socioambiental  brasileira.  É  possível  afirmar  que  o  meio  ambiente  não  parece

ocupar posição de destaque no ideário da população brasileira de uma forma geral.

O país  possui  uma vasta riqueza ambiental,  e  em seu território,  encontra-se a

maior reserva de biodiversidade do mundo. Ainda assim, o estabelecimento de um

arcabouço teórico e prático para a real compreensão da dimensão ambiental dos

problemas cotidianos é ainda insuficiente (DIAS, 2010). 

Tal  cenário  nos  oferece  a  previsão  de que parte  da  responsabilidade

recai  na  formação  contínua  de  um  mercado  consumidor  pouco  consciente  a

respeito de impactos ambientais provenientes de processos produtivos associados

aos  bens  respectivamente  consumido.  Apesar  disto,  há  por  parte  destes

consumidores uma preocupação crescente no que diz  respeito a ética,  impacto

ambiental e qualidade dos produtos consumidos (GOMES, 2013).  

A dificuldade de se estabelecer uma educação ambiental de qualidade

aliada  ao  aumento  progressivo  da  preocupação  dos  consumidores  com a  causa

ambiental faz com que surja uma dificuldade de avaliação direta de estratégias de

marketing e publicidade sob estes aspectos. Cenário semelhante a este fez surgir

na  década de 1970  o  conceito  de  Greenwashing  (KARLINER,  2001).  Este  termo

significa ação que pode ser definida como “o ato de enganar os consumidores sobre

as práticas ambientais de uma empresa ou os benefícios ambientais de um produto

ou serviço (UL, 2014)”.

Com o crescimento considerável de consumidores que buscam produtos

que apresentam uma performance ambiental desejável, diversas empresas ao redor

do  mundo  vêm  investindo  em  iniciativas  para  melhorar  seus  desempenhos

socioambientais, desde os processos de projetação e produção até o oferecimento

de serviços de disposição final de resíduos pós-consumo. Desta maneira, em função

de comunicar tais mudanças, o marketing dito “verde” já se tornou uma realidade

bem  estabelecida  em  diversos  mercados  mundiais  (PORTER  &  KRAMER,  2006;

KOTLER,  2011).  Desta  forma,  o  “marketing  verde”  hoje  representa  uma  forte

estratégia para alcançar diferenciação entre as empresas de produtos e serviços

(CHANG, 2011).
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Junto  com  a  emancipação  do  marketing  verde,  entretanto,  surge  o

fenômeno do Greenwashing (NYILASI ET AL, 2013). Este pode ser definido como o

ato de induzir consumidores ao erro no que diz respeito a práticas ambientais de

uma  empresa  ou  benefícios  ambientais  de  determinados  produtos  ou  serviços

(PARGUEL ET AL, 2011).

Outra  forma  de  definir  Greenwash  é  entendê-lo  como  a  prática  de

empresas de comunicar funcionalidades e benefícios ambientais de seus produtos e

serviços que não podem ter suas fundamentações confirmadas. Isto tem como foco

construir imagem positiva de produtos e até empresas como um todo (PARGUEL ET

AL, 2011). Este processo amplifica o sentimento de confusão no consumidor, o que

é  negativo  para  a  ampliação,  instalação  e  desenvolvimento  de  estratégias

empresariais ambientalmente desejáveis (CHEN & CHANG, 2012).

A sustentabilidade  aplicada  à  embalagens  é  outro  tema  fundamental

para esta  pesquisa.  O  conceito  mais  aceito  de desenvolvimento sustentável  foi

estabelecido  em  1987,  pela  Comissão  Brundtland.  Em  seu  relatório,  seus

componentes definiram que este é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades

presentes  sem  comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de  suprir  suas

próprias necessidades” (ABRE, 2011). Para isso, é necessário consideramos, para

tomada de decisões,  fatores  econômicos,  sociais  e  ambientais.  Neste contexto,

insere-se a indústria global de embalagens.

A  Associação  Brasileira  de  Embalagens,  ABRE,  publicou  em  2011  que

embalagens podem contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do planeta

se considerados alguns princípios fundamentais, a saber: proteger os produtos e

evitar desperdício e geração exagerada de resíduos sólidos; facilitação da tomada

de  decisão  de  compra  por  parte  dos  consumidores,  expondo  com  clareza

informações;  redução  dos  impactos  das  embalagens  são  desejáveis  caso  não

mantenham ou reduzam igualmente o impacto causado pelo produto embalado;

entender a embalagem como parte do ciclo de vida completo do produto; o design

das embalagens deve levar em consideração as oportunidades de destinação pós-

consumo disponíveis no mercado local; o desempenho ideal é alcançado quando

produto e embalagem são projetados em conjunto e de forma harmônica desde a

fase de concepção; deve haver priorização, sempre que possível, de materiais de
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fontes  responsáveis  e  fabricação  a  partir  de  tecnologias  limpas;  devem  ser

eficientemente recuperáveis após a utilização (ABRE, 2011).

Desta  forma,  a  indústria  de  cosméticos,  pela  relação  próxima  com

recursos naturais e seu uso como matéria prima, se destaca, principalmente no que

diz  respeito às  embalagens.  Transmitir  valores  de sustentabilidade por meio da

embalagem pode ser compreendido pelo público consumidor como um apelo de um

produto natural, pouco agressivo, atóxico e outras mais características desejáveis

(NEVES, 2009).

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo geral: investigar as percepções

do consumidor na relação entre sustentabilidade e embalagens de condicionador e

xampu,  e  como  objetivos  específicos:  levantar  considerações  a  respeito  da

importância da sustentabilidade para consumidores de xampu e condicionador no

processo  de  decisão  de  compra  destes  produtos;  conhecer  os  efeitos  das

referências  à sustentabilidade nas embalagens de condicionador e xampu sob o

ponto de vista do consumidor; analisar as embalagens de xampu e condicionador

selecionadas sob o ponto de vista da prática do Greenwashing.

Referenciais Metodológicos

O processo de seleção das marcas de xampu e condicionador a terem

suas embalagens avaliadas se deu inicialmente a partir  da análise, previamente

citada, de que quase a totalidade de volume de vendas destas categorias se refere

a produtos de massa. Definido este universo, refinou-se a pesquisa para definir as

marcas estudadas.

Buscou-se, assim, conhecer quais as marcas de xampu e condicionador

possuem maior volume de venda no mercado nacional, restringindo àquelas que são

comumente obtidas em pontos de venda tradicionais como farmácias e mercados.

Após coleta de dados, foram selecionados exemplares das seguintes marcas: Seda;

Pantene; Elseve; TRESemmé; Dove; Garnier Fructis; Palmolive Naturals.

Com  intuito  de  conhecer,  observar  e  identificar  posicionamento  de

consumidores de xampus e condicionadores frente ao que pode ser entendido como

referência à sustentabilidade, a presente pesquisa lançou mão, em um segundo
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momento, da técnica de aplicação de entrevistas individuais semi-estruturadas. A

estrutura desta entrevista conta com dois momentos cronológicos e foi aplicada em

15 pessoas. Excluem-se da pesquisa aqueles que afirmaram fazer uso constante de

produtos classificados como premium e os que não possuem o hábito de escolher os

xampus e condicionadores dos quais faz uso. 

Avaliação das Embalagens

A  embalagem  de  Seda,  da  linha  Recarga  Natural,  recentemente

introduzida  no  mercado,  apresenta  forte  apelo  visual  relacionado  ao  meio

ambiente.  Utilizando termos  como “Recarga  Natural”  e  “Pureza”,  grafismos  de

plantas e o anúncio de “Nova Linha” dentro de uma folha, tal embalagem pode

estar  gerando  confusão  para  o  consumidor  que  busca  produtos  com  eficiência

ambiental, já que agrega valor de qualidade ao produto através de comunicação de

uso de ingredientes naturais, o que por si só não é capaz de definir tal qualidade

(Figura 1).

A  embalagem  de  Pantene  (Figura  1),  linha  denominada  Fusão  da

Natureza, utiliza a palavra Natureza com grande destaque, associado à cor verde

predominante no rótulo e na tampa. O grafismo de fundo do rótulo foge ao padrão

de formas geométricas dos outros onze rótulos, exibindo uma folha verde. À frente,

acima de todas as imagens, existe uma flor amarela, em mais uma referência à

natureza. A tampa da embalagem também difere das demais linhas, pois possui

uma leve transparência, com a estrutura maior em branco e a tampa em verde.

O apelo da comunicação ao natural, ambiental e sustentável se enquadra

na  mesma  situação  do  produto  Seda  citado  anteriormente,  potencialmente

causador de confusão para o consumidor. 

A embalagem  do  L'Oreal  Elseve  Hydra-Max,  apesar  do  predominante

verde, não dá qualquer indício de que possa potencialmente causar confusão a

respeito da compra para o consumidor, pois segue um padrão conforme todas as

demais linhas de Elseve (Figura 1).

Nas embalagens de xampus e condicionadores referentes a todas as dez

linhas de produtos da marca TRESemmé foi observada uma grande padronização,

variando apenas cores, atributos e respectivos nomes. Todos os modelos possuem a
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mesma fonte, grafismos, e formas geométricas. Nenhum indício de comunicação

baseada em Greenwashing foi percebido nas embalagens da marca (Figura 1).

Quanto às embalagens da marca Dove, observou-se grande padronização,

tanto no formato quanto na estética do rótulo. Não foram observados indícios de

Greenwashing ou qualquer menção a termos que remetam ao meio ambiente ou

sustentabilidade (Figura 1).

A embalagem de Garnier Fructis (Figura 1), linha Frescor Vitaminado, é

verde translúcida, tornando visível a imagem de uma folha, impressa no verso do

rótulo  posterior.  Esta  imagem serve  de fundo para o rótulo  frontal.  A palavra

Frescor Vitaminado tem grande destaque, seguido de uma imagem de um melão e

uma folha de menta, com cubos de gelo no fundo da composição e os  dizeres

“melão purificante + menta refrescante”. Há uma grande folha impressa no verso

do rótulo posterior. Esta imagem causa um grande impacto visual antes mesmo da

leitura ou observação dos detalhes em primeiro plano, podendo causar confusão no

“consumidor verde” a respeito da fórmula do produto ser mais sustentável.

Vê-se, entretanto, referências sobre políticas ambientais adotadas, com

os dizeres “Estamos cada vez mais verdes! 54% de redução nas emissões de gás

carbônico; 38% de economia no consumo de energia; 27% de redução no consumo

de  água  por  produto  acabado.  Sua  atitude  também  é  importante.  Colete  sua

embalagem e nos envie! Saiba como no site www.garnier.com.br/terracycle”. Em

seguida,  o  símbolo  da  empresa  TerraCycle,  que,  segundo  site

(www.terracycle.com.br)  cria  produtos  a  partir  de  materiais  de  difícil

reciclabilidade. Um asterisco ao final do texto indica que tais porcentagens são

referentes à L’Oreal Brasil entre 2005 a 2011. Cabe ressaltar que o Elseve, mesmo

sendo  também  da  L’Oreal,  não  trouxe  tais  informações  em  seu  rótulo,

caracterizando uma estratégia da empresa apenas ao Garnier Fructis.

As  embalagens  das  13  linhas  de xampus  e  condicionadores  da  marca

Palmolive  são  bastante  padronizadas,  todas  apresentando  o  mesmo  formato  e

estrutura gráfica.  De uma forma geral, talvez como adequação ao nome Naturals

da marca, muitas imagens dos rótulos trazem plantas, vegetais, frutas e elementos

relacionados  à  natureza,  como favos  de mel.  Especifcamente a linha Palmolive

Naturals  Antiarmado  possui  embalagem  verde  e  opaca.  Seu  rótulo  traz  como

aspecto mais chamativo uma imagem da fruta abacate, através do qual escorre um
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líquido verde transparente. Linhas curvas em tons de verde e dourado compõem a

frente da embalagem (Figura 1).  

Figura 1 – Vista Frontal das Embalagens Analisadas
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Primeiro Momento de Entrevista

O primeiro momento consistiu em fazer perguntas a respeito de hábitos

de consumo e conceitos em torno de sustentabilidade.

Os  entrevistados  responderam  à  pergunta  1,  “O  que  é

sustentabilidade?”. Entre as respostas, destaca-se que todos os 15 entrevistados

basearam suas conceituações nas formas de produção de bens de consumo, como:

“são produtos que são criados por um processo específico para aquela função. Por

exemplo,  um  móvel  sustentável  tem  uma  floresta  de  madeira  só  para  aquela

função. Você não tira da natureza. Você fabrica a matéria prima para fazer aquele

objeto sem tirar da natureza, sem gastar o que é da natureza”.

A noção de que a responsabilidade pela sustentabilidade está no agente

que fabrica os produtos de consumo demonstra um movimento de se eximir da

própria  responsabilidade de ação.  Desta forma, por  mais  que ações  ambientais

sejam consideradas desejáveis, espera-se que o ato de lançar mão de estratégias

baseadas em sustentabilidade seja de iniciativa do produtor e que estas  sejam

claramente  comunicadas  (CHEN  & CHANG,  2012).  É,  portanto,  essencial  que  a

propaganda e a publicidade façam bom uso das práticas informacionais a respeito

da sustentabilidade em seus produtos, para desde a melhor qualidade ambiental do

planeta  até  o  aumento  da  confiança  do  público  consumidor  nas  formas  de

comunicação das marcas (NYILASI ET AL, 2013).

Em  seguida,  os  entrevistados  responderam  à  pergunta  2,  “Qual  a

importância  da  sustentabilidade  no  seu  dia-a-dia?”.  Todos  destacaram  a

importância  de  hábitos  cotidianos  relacionados  ao  consumo  de  bens,

principalmente daqueles não-duráveis. A questão da destinação final dos resíduos

do processo de consumo foi a mais mencionada, presente em todas as respostas. A

exemplo,  temos:  “a  gente  consome  um  monte  de  coisa  que  o  ambiente  não

degrada. Frasco de xampu, essas embalagens todas de alumínio, enlatados, essas

coisas todas. Compra coisa no mercado, vem isopor embalado no plástico, lata de

alumínio, frasco de xampu. O lixo da gente tem muita coisa que o ambiente não

degrada, e que teria que ser reciclado”.

Pode-se destacar  que a  importância  percebida da sustentabilidade no

cotidiano  dos  consumidores  entrevistados  está  diretamente  relacionada  a
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campanhas  amplamente  difundidas  que  tocam na  questão  ambiental.  Resíduos,

água e alimentação são temas com caráter ambiental bastante conhecidos.

Cabe ressaltar, também, que assim como foi percebido na análise das

respostas da Pergunta 1, o teor das respostas à Pergunta 2 reforçam a ideia de que

a sustentabilidade está basicamente circunscrita à relação de consumo humano,

em todas as suas etapas, desde a produção até a disposição final dos resíduos.

Quanto à terceira pergunta, “Qual a importância de um produto possuir

uma embalagem sustentável?”, todos os 15 entrevistados basearam suas respostas,

de  uma  forma  geral,  na  questão  da  disposição  final  das  embalagens  pós-uso.

Destes, 11 mencionaram a necessidade de se gerar menor quantidade de resíduos

sólidos. Para isso foi proposto o aumento da vida útil das embalagens com a criação

de recarga do produto, como neste exemplo de resposta: “eu acho importante você

ter uma embalagem e fazer como vejo às vezes nos EUA, você vai lá e recarrega. O

desinfetante, o xampu, etc. Às vezes você não recicla mas você mantém a mesma

embalagem. Porque no Brasil existe o refil que você compra, e que às vezes não é

sustentável, pois é uma embalagem também que você usa e depois joga fora”.

Quanto à quarta pergunta, “Qual marca de xampú e condicionador você

costuma usar?”, a marca Dove apareceu como a mais citada, com nove menções.

Em seguida, a marca Pantene, com seis. Elseve foi citado cinco vezes. Tresemmé

obteve quatro citações. Seda foi citado por três entrevistados. Granado aparece

com  duas  citações.  Head  and  Shoulders  e  Clear,  ambos  de  marcas  populares

destinadas  a  tratamento  anticaspa,  obtiveram  uma  citação  cada.  Como

justificativa, todos os 15 entrevistados mencionaram como fator determinante a

adequação entre produto e cabelo.

A quinta pergunta da entrevista solicitava: “Cite um produto/marca de

xampú  e  condicionador  que  remeta  à  sustentabilidade.”.  Alguns  dos  15

entrevistados citaram mais de uma marca em suas respectivas respostas, pode-se

dizer  que  11  citaram  a  marca  Natura  como  a  que  mais  estaria  relacionada  à

sustentabilidade. A segunda marca mais citada foi a Granado, com sete menções. A

marca Phebo aparece com 4 menções. Boticário aparece em seguida, citada duas

vezes. As marcas Amazônia Natural e Phytoervas aparecem ambas com uma citação

cada. 
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Dos 11 entrevistados que citaram a marca Natura, todos observaram que

o  fizeram pela  forma como a  empresa  divulga  a  preocupação  ambiental  como

diferencial. Isto fica claro a partir de afirmações como: “porquê a Natura cai mais

na mídia trabalhando essa questão. A linha Sou, que é aquela embalagem que tem

o refil  dos  produtos,  não gasta tanto recurso.  É uma empresa que pelo menos

mostra mais isso. Não sei se na realidade é aquilo tudo que diz. Pelo menos é a que

me vem mais na mente”.

Segundo Momento de Entrevista

O segundo  momento  consistiu  em oferecer  aos  entrevistados  as  sete

embalagens  de  xampu  selecionadas,  e,  a  partir  de  suas  observações,  levantar

questões a respeito de confiança e percepção de sustentabilidade.

A partir da apresentação das embalagens de xampu, foi solicitado aos

entrevistados que dispusessem-nas em ordem de percepção de sustentabilidade.

Sete dos 15 entrevistados afirmaram voluntariamente que, antes de organizar ou

mesmo olhar os exemplares, tinham em mente colocar os que apresentassem a

embalagem da cor verde em posição de mais sustentável. Isso pode ser visto na

fala: “eu ia botar os verdes em primeiro, mas todos são verdes, tem verde na

embalagem,  então  eu  me  confundi.  Todos  aqui  tem  alguma  coisa  de

sustentabilidade”.

Em  sequência,  os  exemplares  foram  postos  em  ordem  por  cada

entrevistado. Analisando os resultados, destaca-se inicialmente a embalagem da

marca Seda.  Esta  foi  posicionada 13 vezes  em primeiro lugar  e duas vezes  em

segundo  lugar,  aparecendo  como  a  mais  bem  colocada  na  percepção  de

sustentabilidade. O segundo mais bem posicionado foi o Fructis, da Garnier, tendo

ficado em primeiro duas vezes, cinco vezes em segundo, seis vezes em terceiro e

duas vezes em quarto lugar. O Palmolive Naturals foi posicionado sete vezes em

segundo lugar, cinco vezes em terceiro lugar, duas vezes em quarto lugar e uma vez

em  sétima  colocação.  O  Pantene  aparece  em  seguida,  citado  uma  vez  como

segundo, três vezes como terceiro, nove vezes como quarto e duas vezes em quinto

lugar. O Dove aparece duas vezes em quarto, nove vezes em quinto, três vezes

como sexto e uma vez como sétimo lugar. O Elseve, da L’Oreal, foi colocado quatro

vezes em quinto e 11 vezes em sexto lugar. O Tresemmé, aparentemente menos
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sustentável pela análise dos entrevistados, ficou uma vez em terceiro, uma vez em

sexto e 13 vezes em sétimo lugar. 

As  justificativas  oferecidas  pelos  entrevistados  para  posicionarem  a

embalagem da marca Seda no topo da ordem basearam-se predominantemente em

observações de aspectos e elementos gráficos da face frontal da embalagem. A

transparência da embalagem associada ao também transparente produto em seu

interior foi o aspecto mais ressaltado, por 12 entrevistados, como percebemos na

resposta: “o branco me dá a sensação de coisa mais clean, mais limpa. O Seda é

transparente, em primeiro”.

A análise  da  embalagem  do  Seda  prosseguiu  com  a  observação  dos

escritos, sendo, após a cor e a opacidade, o aspecto mais mencionado, citado por

10 entrevistados, como em: “Tem ‘pureza refrescante’,  “recarga natural’,  ‘chá

verde e extratos cítricos’. Parece que é bem natural”.

A partir destas considerações, pode-se avaliar que entre os entrevistados

há uma forte relação entre o conceito de “natural” e a sustentabilidade. Pureza,

frescor, referências a plantas,  no caso chá verde, e frutas,  neste caso cítricas,

remetem diretamente não só a um benefício proposto pelo produto, mas, também,

a uma associação com boas práticas ambientais.

Cabe ressaltar o caso específico do termo “recarga natural”. Seis dos 15

entrevistados demonstraram estar  em dúvida se tal  termo diria respeito a  uma

qualidade do produto ou se estava relacionado com a possibilidade de se recarregar

a embalagem com mais produto quando este acabasse, como um sistema de refil. 

Este  fato  reforça  em  primeiro  lugar  uma  associação  confusa  destes

entrevistados entre o conceito de sustentabilidade e o termo natural. Em segundo

lugar, observa-se que, a partir da análise realizada anteriormente neste trabalho, a

recarga  ou  refil  é  uma prática  presente  no  ideário  do  consumidor  no  que  diz

respeito a embalagens de produtos originados a partir de práticas ambientalmente

desejáveis.

A união dos termos “recarga” e “natural” é caminho para que haja uma

dificuldade de interpretação correta do ponto de vista do consumidor, já que esta

embalagem  do  produto  Seda  não  oferece  serviço  de  refil.  Há,  portanto,  uma

tendência à associação errônea de práticas identificadas como sustentáveis a este

produto da marca Seda.
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As considerações dos entrevistados a respeito dos motivos das posições

do  Fructis,  do  Palmolive  e  do  Pantene  seguiram um mesmo  padrão,  repetindo

aspectos já observados para o Seda, como observação da opacidade da embalagem,

escritos que remetem a associações com natureza e imagens de vegetais e frutas.

Pode-se perceber em: “em segundo lugar o Palmolive, pelo abacate na estampa, e

escrito ‘natural’. O terceiro é o Garnier Fructis, porque é transparente e tem uma

vegetação, depois o Pantene, que tem escrito ‘fusão da natureza’”, ou em: “esse

Fructis é transparente e verde, passa a impressão de refrescância com esse gelo e

essas plantas também. O Palmolive também é interessante, esse lance de fruta

também é legal. Mas a transparência do Garnier chama mais. O Pantene é legal

mas  tá  bem atrás,  apesar  de  ter  esse  ‘fusão da  natureza’ e  esse  acabamento

verde”.

Percebe-se que houve um padrão de avaliação entre os entrevistados no

que  diz  respeito  aos  produtos  que  alcançaram  as  primeiras  posições  no

ordenamento. Isto é visto a partir do entendimento de que os critérios aplicados

sobre estas marcas foram os mesmos vistos na análise do Seda.

A avaliação do Elseve teve a peculiaridade de ter sido avaliado a partir

do ponto de vista da imagem da marca. Dos 15 entrevistados, 9 citaram não confiar

na L’Oreal por ela estar associada a testes em animais. 

O Tresemmé ficou em último colocado na percepção de sustentabilidade.

Segundo  os  entrevistados,  isto  se  deve  principalmente  à  sensação  criada  pela

embalagem de cor preta, como a seguir: “o Tresemmé eu botaria em último junto

com o Elseve. Primeiro pela cor, que é preta, escura, me dá impressão de coisa

mais pesada. São cores mais fechadas”.

Tal  comentário  demonstram  a  importância  do  aspecto  inicial  que  a

embalagem transpassa ao consumidor.  Reforçando o que foi  previamente dito a

respeito da relação entre as embalagens claras e a percepção de sustentabilidade,

a embalagem preta exerce o efeito oposto,  indicando distanciamento da causa

ambiental. Faz-se necessário, portanto, comunicar de forma clara e plural ao que o

produto se propõe, inclusive as questões ambientais que o cercam, não só através

de escritos, mas também de outras formas semióticas de transmitir valores (CHEN

& CHANG, 2012).
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Cabe ressaltar que de uma forma geral não há o hábito de observar a

face posterior das embalagens. Os entrevistados passaram a maior parte do tempo

observando a face frontal dos produtos, virando apenas após esgotar sua análise.

Estes que olharam a parte posterior não se dispuseram a ler as informações escritas

ou reclamaram da grande quantidade de informações condensadas em um pequeno

espaço,  com  letras  muito  pequenas  e  praticamente  ilegíveis.  Quando  muito,

atentaram  para  os  símbolos  de  reciclagem,  já  amplamente  divulgados  e

conhecidos. 

Isto  pode  ser  comprovado  quando  observamos  que  apenas  um

entrevistado percebeu ou citou as indicações presentes no verso da embalagem do

exemplar do Garnier Nutris, onde estavam descritas informações a respeito de boas

práticas em sustentabilidade realizadas pela empresa. Ainda assim, o fez ao final

da  entrevista,  após  confirmar  o  ordenamento  proposto,  no  qual  posicionou  tal

produto  em terceira  posição  e  não  pontuou  este  detalhe  em sua  justificativa,

terminando por criticar a posição e o tamanho deste informe.

Foi  solicitado,  então,  aos  entrevistados,  que  indicassem,  em  uma

situação hipotética de necessidade de compra em que só houvesse os sete produtos

disponíveis,  qual  daqueles  seria  preferencialmente  adiquirido. Dos  15

entrevistados, cinco afirmaram que escolheriam o Dove. O Pantene e o Tresemmé

foram escolhidos por três entrevistados cada um. O Seda foi escolhido por dois

entrevistados. O Elseve e o Fructis foram mencionados uma vez cada um. Nenhum

entrevistado escolheu o Palmolive.

Quanto às  justificativas para as respectivas  respostas,  a qualidade do

produto foi o aspecto mais citado como determinante para a decisão, sendo citada

sete vezes. Quatro entrevistados disseram ter feito a escolha baseando-se na boa

adaptação dos cabelos ao produto. Outros quatro respondentes afirmaram que a

embalagem de uma forma geral seria o fator mais determinante para tal escolha.

A terceira pergunta deste segundo momento de entrevista, última da

entrevista  como  um  todo,  visa  compreender  o  nível  de  confiança  que  os

entrevistados possuem a respeito da percepção de sustentabilidade nas embalagens

propostas. Como resultado, todos os 15 respondentes afirmaram não acreditar na

veracidade da ordem, como podemos ver no exemplo: “Eu boto em ordem, mas ela

não é real. Olhando, é o que parece, mas não acredito. Todas as embalagens são
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iguais. Em relação ao plástico é tudo igual. É só a cor que faz pensar diferente. Na

verdade  é  tudo  igual.  Os  ingredientes  também são  todos  na  mesma base.  Um

coloca uma coisa a mais, ou coloca outra, mas a base é a mesma”.

Desta forma, percebe-se que a confiança do consumidor na comunicação

proveniente das embalagens destes produtos a respeito da sustentabilidade vem

sendo prejudicada. Isto faz com que a sustentabilidade acabe sendo deixada de

lado  entre  os  aspectos  mais  importantes  que  direcionam a  decisão  de  compra

(CHEN & CHANG, 2012), o que fica claro em: “As embalagens são completamente

iguais,  com aquele  plástico  grosso.  Então  a  sustentabilidade não se  torna  uma

questão de importância para mim porque eu não tenho opções diferentes”.

Por  fim,  mostra-se  necessária  uma  ampliação  não  só  das  políticas

socioambientais das empresas no sentido de aumentar a sustentabilidade de seus

processos, mas também a comunicação correta e eficiente de tais ações, a fim de

que  chegue  ao  conhecimento  do  consumidor  e  reforce  sua  confiança  (CHEN  &

CHANG, 2012).

Conclusões

A  noção  de  sustentabilidade  dos  entrevistados  está  circunscrita  à

observação  de  meios  de  produção  e  disposição  final  de  bens  de  consumo,

atribuindo às empresas a responsabilidade pelo desenvolvimento de práticas social

e ambientalmente desejáveis.

Elementos  característicos  da  prática  de  Greenwashing  podem  ser

percebidos em embalagens de exemplares de marcas de xampus e condicionadores

mais vendidas no mercado brasileiro.

A cor da embalagem é o primeiro aspecto observado para determinar a

percepção de sustentabilidade. A cor associada à sustentabilidade é o verde. A cor

preta e outros tons escuros podem passar a impressão de sofisticação com pouca

atenção ao meio ambiente.

Aspectos visuais das embalagens, como transparência, clareza, e limpeza

podem ser associados à sustentabilidade.

Além das palavras já amplamente relacionadas à sustentabilidade, como

“eco”, “verde” e “sustentável”, percebeu-se que outros termos também podem ser
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relacionados  à  eficiência  ambiental,  como  “pureza”,  “frescor”,  “natural”  e

“natureza”.

Grafismos e imagens de plantas, frutas e outros elementos entendidos

como naturais podem criar uma ideia de sustentabilidade a partir da sensação de

menor agressão ao meio ambiente por parte dos componentes das fórmulas dos

produtos.

A percepção de sustentabilidade nos produtos apresentados foi maior nos

exemplares Seda Recarga Natural, Garnier Nuctris Frescor Vitaminado e Palmolive

Naturals Antiaramado e menor nos exemplares de Elseve Hydra-Max Colágeno e

Tresemmé Cachos Perfeitos.

Dos sete produtos avaliados, apenas o Garnier Fructis Frescor Vitaminado

trouxe informações a respeito de políticas relacionadas à sustentabilidade. Ainda

assim, estas informações estavam excessivamente pequenas e posicionadas na face

posterior da embalagem, sendo consideradas pouco visíveis ou ilegíveis.

Apesar  de  reconhecer  que  há  diferenças  na  comunicação  de

sustentabilidade das embalagens, os consumidores demonstraram não confiar nesta

percepção.

A baixa confiança dos consumidores na comunicação de sustentabilidade

das embalagens prejudica a importância da sustentabilidade entre os aspectos que

determinam a decisão de compra.
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