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A divulgação do primeiro re-
latório da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre
os riscos do aquecimento
global ganhou toda a mídia
brasileira. Embora a mobiliza-
ção sobre o assunto no Brasil
possa parecer pequena, o con-
sumidor já está com a sensibi-
lidade acurada para escolher
empresas socialmente respon-
sáveis. Pesquisa do Instituto
Akatu que será divulgada em
março mostra que 36% dos
entrevistados estão dispostos a
pagar mais por produtos com
selo ambiental. "Um em cada
três consumidores tem essa
conscientização. Estamos em
um momento de contamina-
ção da proteção ambiental",
afirmou o diretor-presidente
do Instituto, Hélio Mattar. Há
cerca de três anos, 14% dos
entrevistados já indicavam
também o meio ambiente co-
mo fator determinante para
compras.

Mattar acredita ainda que es-
sa preocupação só não é maior
porque o consumidor ainda
acha seu poder reduzido. "Se
ele ficar sabendo o que as em-
presas têm realizado, a cons-
cientização vai aumentar",
afirmou.

Em países como Austrália,
60% dos consumidores dei-
xam de comprar produtos de
empresas que não têm preo-
cupação ambiental. No Brasil,
esse percentual fica em 15%.

Empresas como a Whirlpool
já vêm trabalhando há alguns
anos para diminuir o impacto
da produção e fabricar produ-
tos mais eficientes. O assessor
de meio ambiente da Whir-
pool, Paulo Vodianitskaia,
afirmou que a empresa vai
alcançar neste ano meta de
redução de 3% de CO2, mes-
mo com crescimento da pro-
dução. Para ele, o consumidor
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passará cada vez mais a consi-
derar o meio ambiente. "E o
preço mais alto dos produtos
socialmente responsáveis será
compensado pelo funciona-
mento mais eficiente do pro-
duto", afirmou.

A Whirlpool também está
participando do Projeto de
Eficiência Energética para do-
ação de refrigeradores a 17
milhões de famílias de baixo
poder aquisitivo, em parceria
com concessionárias de ener-
gia elétrica. "Essas famílias
têm refrigeradores muito an-
tigos que consomem 150 kw
hora mês, enquanto os novos
consomem 23 kw".
A fabricante também reco-

lheu no ano passado 12,34 to-
neladas de embalagens na casa
de consumidores, no projeto
Gaia, de reciclagem.

O professor de gestão am-
biental da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), José Carlos Bar-
bieri, explica que a maioria das
companhias brasileiras ainda
gasta mais em adequação am-
biental para se manter dentro
da legislação. No Brasil, 2.061
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empresas têm ISO 14.001. Nos
EUA são 5.061 certificadas.

Para o professor de respon-
sabilidade social e ambiental
e planejamento de marketing
da ESPM, Maurício Turra, es-
se despertamento ambiental
começou nos anos 70. "Na-
quela época, a preocupação
era não poluir. Então coloca-

ram filtros", afirmou. Apenas
no final dos anos 90 começou
a preocupação com a preser-
vação do planeta e não apenas
do entorno.
A Ambev tem uso racional

da água na produção de be-
bidas e 37 estações de trata-
mento de resíduos na América
Latina. Em geração de ener-
gia, utiliza biomassa, biogás
e gás natural em substituição •
ao óleo diesel em várias uni-
dades, reduzindo a emissão
de 94 toneladas de CO2 por
ano. A fabricante criou ainda
a Recicloteca, centro de in-
formações de reciclagem na
internet. Ainda na produção,
a companhia conseguiu evitar
a emissão de 64 toneladas de
CO2 anuais utilizando emba-
lagens PET 2 litros que têm
menos resina.

No mercado de propaganda,
a Lynx está criando o conceito
de responsabilidade social na
Rio 360°. Segundo a sócia da
Lynx, Wal Flor, a consultoria
tem o objetivo de envolver os
clientes, funcionários e forne-
cedores da Rio 360° na susten-

tabilidade. A consultoria na
agência carioca tem também
motivação pessoal. O sócio
Caetano Lopes tem atuação
social na mobilização de ato-
res no Rio de Janeiro. Sua mu-
lher, a cantora Elba Ramalho,
tem uma ONG para adoção
de crianças.

No jornal O Estado de S.
Paulo, metade do consumo
é de papel reciclado da Eu-
ropa. Tintas têm base de
óleo de soja, em vez de pe-
tróleo. E os resíduos do par-
que industrial passam por
reciclagem. Em marketing,
o programa "Pintou lim-
peza", da Rádio Eldorado,
completa o sexto ano com
401,8 toneladas de materiais
reciclados.
O iG já iniciou a neutraliza-

ção de carbono, com consul-
toria da Max Ambiental e SOS
Mata Atlântica. "O fato de ser-
mos uma empresa de internet,
alta consumidora de energia
e tecnologia, nos torna ainda
mais responsáveis em relação
ao efeito estufa", afirmou o
presidente do iG, Caio Túlio
Costa.
No engajamento pela pre-

servação da Mata Altântica,
o filme "Arquivo", da F/Na-
zca S&S, foi escolhido para
a coleção 2007 "Juntos por
um mundo sustentável", uma
prévia de Cannes, exibida du-
rante o congresso IAA (Inter-
national Advertising Associa-
tion). O filme também estará
na Semana da Propaganda de
Nova York e na Semana de
Publicidade de Paris.
Ainda neste mês, a sócia da

The Key Organizações e Mar-
cas Cidadãs e presidente do
Grupo Full Jazz de Comu-
nicação, Christina Carvalho
Pinto, lança a versão nacional
do Ethicalmarkets, portal de
sustentabilidade. Mercado Éti-
co da sua nova empresa Con-
teúdos com conteúdo.
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