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É cada vez mais comum encontrar na loja ao lado de casa produtos que consumam menos 
energia, agridam menos o meio ambiente ou ajudem as comunidades nas quais são 
fabricados. "Até pouco tempo atrás, apenas em alguns estabelecimentos mais elitizados havia 
alimentos orgânicos ou de produtores que destacavam o fato de serem socialmente 
responsáveis", diz Roberta Cardoso, coordenadora do Programa de Responsabilidade Social no 
Varejo da Fundação Getúlio Vargas. "A situação hoje é outra e a tendência é que esse tipo de 
oferta cresça ainda mais".   
 
Na prática, significa que das tintas de parede ao computador, passando pelo carro e a salada à 
mesa, o consumidor tem encontrado mais opções para ser correto também na hora de 
preencher o cheque. Grandes empresas perceberam o apelo desse tipo de produto na hora da 
decisão da compra e têm investido pesado em seu desenvolvimento. Entre os fabricantes de 
linha branca, por exemplo, é difícil encontrar uma empresa que não tenha ao menos uma linha 
dentro do conceito da sustentabilidade. No caso da Whirlpool, dona marcas Brastemp e Consul, 
o consumo mensal de energia das geladeiras fabricadas atualmente é quase a metade do que 
era há dez anos, sendo que a quantidade de alimentos refrigerados aumentou em 8%. Já os 
fogões, em geral, consomem 10% menos gás do que os produzidos no início da década. E a 
água utilizada em cada enxágüe nas lavadoras caiu em 60%. "Nossa meta global, estabelecida 
em 2003, é reduzir a emissão total de poluentes de nossos produtos durante toda sua vida útil 
em 3% até 2008, independentemente do aumento de produção", afirma Paulo Vodianitskaia, 
assessor de meio-ambiente e relações governamentais da Whirlpool.   
 
A companhia tem desenvolvido produtos como a linha Sexto Sentido, que promete "sentir" o 
peso das roupas na lavadora, dos alimentos no microondas ou no refrigerador e programar o 
consumo de energia e água para que seja o mais eficiente possível. Também estendeu a meta, 
evidentemente, para dentro da fábrica e tem um extenso projeto que envolve do recolhimento 
e reuso dos gases refrigerantes à reciclagem do poliuretano, que vão dos refrigeradores 
usados para forros de lajes e são vendidos à construtoras. "Um refugo que era depositado em 
aterros sanitários acabou tornando-se fonte de receita para a empresa."   
 
Os fabricantes de tintas têm buscado materiais alternativos para substituir o petróleo na 
composição de seus produtos. A Suvinil, por exemplo, usa garrafas de PET recicladas como 
matéria-prima para fabricação de resinas, usadas em esmaltes e vernizes. A empresa estima 
retirar, por ano 50 milhões de garrafas PET do meio-ambiente. "Conseguimos várias vantagens 
com essa substituição", afirma Marcelo Leonessa, responsável pela área de produção de tintas 
da Basf, dona da marca Suvinil. "Além de abrir um mercado novo para os catadores, 
reduzimos o custo de produção e o consumo de matérias-primas não renováveis."   
 
Outra empresa que tem trabalhado nessa linha é a ICI, que fabrica a marca Coral. A 
companhia trocou o petróleo usado como componente de tintas e solventes por um composto 
feito a partir do óleo de soja. Além disso, também patenteou um produto específico para 
pintura de metais cuja base é água em vez de combustível fóssil. "A orientação para busca de 
produtos menos agressivos é mundial e a operação brasileira foi contaminada por essa 
preocupação", diz Mateo Lazzarin, gerente do laboratório de desenvolvimento das Tintas Coral. 
"Tanto que tecnologias desenvolvidas no Brasil estão para ser adotadas em diversos países 
onde temos operações."   
 
Na Sherwin-Williams, as vendas de esmaltes com base em solvente cresceram 11% em 2006, 
em relação ao ano anterior. Mas as que tinham base de água saltaram 88%. "Estamos 
estudando expandir os produtos a base de água para outras linhas", afirma David Ivy Junior, 
gerente de marketing da empresa.   
 
Os exemplos repetem-se aos montes, em diversas outros setores. Além dos tão falados carros 
tetracombustíveis, a indústria automotiva tem se preocupado em fazer carros cada vez mais 
leves e que, conseqüentemente, consomem menos combustíveis. Na aviação, a Boeing usa a 
mesma estratégia no desenvolvimento dos aviões 787 Dreamliner, que consumirão 20% 



menos do que os concorrentes. Para isso, está usando um composto de materiais no lugar do 
alumínio. Já a Michelin colocou no seu "pneu verde" 30% de sílica no lugar do negro-de-fumo, 
matéria-prima derivada do carbono e conseguiu pneus com vida útil de 10% a 15% maior do 
que os convencionais. Na fabricante de computadores Dell, o recém-lançado modelo de mesa 
OptiPlex 745 tem desempenho 30% maior que seu antecessor e consome 40% menos energia. 
E a HP orgulha-se de, nos últimos dois anos, ter eliminado o chumbo de seus produtos, 
segundo Frederico D´Ávila, gerente de produtos da HP.   
 
A avalanche de ofertas não aconteceu de uma hora para outra. As empresas vêm trabalhando 
no desenvolvimento de linhas sustentáveis há anos, de olho em prováveis tendências de 
consumo. Os produtos ganharam destaque, no entanto, depois do barulho causado pela 
divulgação dos relatórios da ONU no início do ano, alertando sobre os efeitos do aquecimento 
global. "Esse é o tema do ano", afirma Alberto Serrentino, sócio da consultoria especializada 
em varejo GS&MD. "A mídia resolveu comprar o assunto e tem cabido às empresas liderar o 
movimento de guinada rumo ao consumo consciente". Serrentino cita o caso do Wal-Mart, que 
resolveu tomar a sustentabilidade como diretriz estratégica, incluindo sua cadeia de 
fornecedores. "O poder de escala do Wal-Mart poderá gerar impacto efetivo no meio-
ambiente", diz.   
 
A mesma tendência tem sido percebida no Brasil. Ao preocupar-se com a origem dos materiais 
que usam, várias companhias têm criado um ciclo virtuoso de sustentabilidade. "As empresas 
estão puxando essa cadeia", afirma Karla Aharonian, gerente da linha ecológica da 
LeoMadeiras, a EcoLeo. "Quando a Natura, o Banco Real e a Embraer passam a exigir que seus 
fornecedores usem apenas madeira certificada, criam um padrão de consumo que se multiplica 
exponencialmente". Criada há quatro anos, a EcoLeo é a linha da Leo Madeiras que vende 
apenas produtos com o selo de manejo sustentável Forest Stewardship Council (FSC). Com 
duas lojas próprias, mas com a linha presente em todas as 37 lojas da rede, a marca cresceu 
60% no ano passado. Teria aumentado ainda mais suas vendas se a oferta de madeira fosse 
maior.   
 
Esse é outro aspecto apontado por muitos dos fabricantes, varejistas e especialistas: 
pouquíssimos brasileiros exigem produtos sustentáveis em suas compras. "Ainda não há a 
cultura de o cliente chegar na loja e pedir um produto ecologicamente correto", afirma Carlos 
Roberto Corazzin, diretor de marketing da Dicico, rede varejista especializada em construção. 
"Como essa é uma área na qual as pessoas fazem compras esporádicas, elas ficam surpresas 
com as novidades e gostam, mas não chegam pedindo produtos menos agressivos ao meio 
ambiente."   
 
O varejo está, aos poucos, começando a valorizar tais itens para aumentar o interesse do 
consumidor e, conseqüentemente, suas vendas. Apesar de serem um pouco mais caros do que 
produtos tradicionais, os lojistas dizem que eles não refletem no aumento das margens de 
lucro por serem vendidos em pequena escala. "Treinamos os vendedores e fazemos 
propaganda no ponto de venda sobre os produtos mais corretos ao meio ambiente", diz Mauro 
Flório, diretor de marketing da rede varejista de materiais para construção C&C. O argumento 
imbatível na hora da escolha desses itens, no entanto, é mesmo a expectativa de redução nas 
contas do consumidor. "Quando a pessoa percebe que vai gastar menos água com uma nova 
lavadora ou menos luz com uma geladeira mais moderna, ela não hesita em comprar", diz 
Sergei Epof, gerente de produto refrigeração da Bosch Continental.   
 
"Com o tempo, as pessoas irão perceber que suas decisões de consumo individuais podem 
impactar a vida de todos", afirma Serrentino, da GS&MD. "E isso pode acontecer até rápido, 
como foi o caso das gorduras trans, que passaram de desconhecidas a vilãs banidas dos 
alimentos em pouco mais de um ano".   
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