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Há duas semanas, a Natura tornou-se a primeira empresa de cosméticos no mundo a divulgar 
nos rótulos de seus produtos informações sobre, por exemplo, o percentual de ingredientes 
vegetais renováveis, as matérias-primas com certificação de origem, o quanto da embalagem 
decorre de material reciclado e o quanto pode ser reaproveitada.  
 
Essa "tabela ambiental" lembra a que traz o valor nutricional nas embalagens de alimentos.  
 
Com a decisão a empresa declarou dois objetivos: contribuir para o aumento da consciência do 
consumidor em relação aos impactos de suas escolhas para o meio ambiente, a sociedade e 
para si mesmo; e fazer com que ele acompanhe a evolução das ações ambientais da empresa.  
 
Em breve a tabela incluirá um índice de emissão de carbono. O consumidor poderá comparar o 
"custo carbono" dos produtos, preferindo aqueles que lançam menos gases de efeito estufa. 
  
Estudos diferentes demonstram que o consumidor começa a atribuir crescente valor aos 
produtos ambientalmente responsáveis. Na teoria, quanto mais informações tiver, mais 
preparado estará, portanto, para fazer escolhas conscientes.  
 
Cabe refletir sobre quantos e quem são os consumidores brasileiros predispostos a 
compreender, valorizar e usar as informações ambientais contidas no rótulo de um produto 
como critério para preferi-lo em detrimento de outros.  
 
A pesquisa da Market Analysis e do Instituto Akatu, oferece algumas pistas. Segundo ela, os 
consumidores brasileiros podem ser classificados em quatro níveis (ver box nessa página), 
conforme adesão a 13 comportamentos. A maioria (59%) é formada pelos iniciantes. Em 
seguida, vêm os engajados (28%), e os indiferentes (8%). Os conscientes representam a 
minoria (5%).  
 
Atendo-se, para efeito desta análise, a apenas um dos comportamentos que pode determinar o 
êxito de boas idéias como a da tabela ambiental, é possível ter uma noção dos desafios. Entre 
os iniciantes, apenas 31% admitem ler o rótulo atentamente no ato da compra. Entre os 
conscientes são 93%.  
 
Reunindo os consumidores em dois grupos, tem-se a mais importante diferença entre os 
comportamentos: 76% dos mais conscientes lêem rótulos contra apenas 29% dos menos 
conscientes. Considere-se aí que, em relação à pesquisa de 2003, diminuiu o número de 
engajados (37% para 28%), segundo os pesquisadores, em conseqüência de os consumidores 
terem sido obrigados a adotar hábitos de consumo responsáveis por causa do apagão 
energético. E, na outra ponta, aumentou o de iniciantes e indiferentes (de 57% para 67%). Já 
o percentual de conscientes ficou estável (6% para 5%), o que,segundo os pesquisadores, 
confirmaria o início de um processo de sedimentação do consumo consciente no Brasil.  
 
Interpretações à parte, o óbvio desafio que se impõe a todo tipo de esforço empresarial de 
informar o consumidor e comunicar suas ações em benefício de um Planeta melhor, é fazer 
crescer o grupo dos mais conscientes. Simples na teoria, complexo na prática. Já reforçamos 
aqui, em colunas anteriores, que a baixa escolaridade média brasileira pode representar um 
entrave: uma coisa é aderir a um comportamento, outra, mais complexa é compreender um 
rótulo com dados sobre, por exemplo, emissão de carbono por produto.  
 
De acordo com o estudo, a escolaridade formal não é fator limitante na construção de um 
consumidor consciente. Mas admite que classe social e nível de instrução exercem sim 
influência: 67% dos que possuem ensino superior e pertencem à classe A, contra 41% na 
média nacional, utilizam mais os critérios ambientais em suas práticas de consumo. Os mais 
conscientes são os mais preocupados com a escolha de produtos elaborados sem agressão ao 
meio ambiente.  



Há muito, portanto, a se fazer na tarefa de ampliar o nível de consciência do consumidor 
brasileiro. Esse esforço, complexo como é o quadro de diferenças socioeconômicas do país, 
demandará comunicação e educação. E já se encontra em curso. Uma cobertura mais 
ostensiva e didática dos meios de comunicação e campanhas realizadas por empresas, 
governos e organizações da sociedade civil poderão fazer a diferença, principalmente se 
conseguirem relacionar a adoção de hábitos de consumo consciente a benefícios econômicos e 
de saúde (de curto prazo) para o indivíduo, e de médio e longo prazo para a sociedade e o 
Planeta.  
 
kicker: Há muito a se fazer na tarefa de ampliar a consciência do consumidor brasileiro, para a 
qual se conta com cenário propício  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2007. Responsabilidade Social, p. A16. 
 


