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O Marketing Ambiental como produto da
modernidade reflexiva e o exemplo do café

Resumo:
Contrariando as teorias existentes,
procuraremos fundamentar a idéia de que o
marketing ambiental não é apenas um instrumento
dos meios de comunicação para melhorar a
marca de uma imagem ou de um produto. Fruto
do processo de modernização reflexiva vivido
em todo o Ocidente, ele se constitui em urna
resposta inovadora que atende aos anseios do
consumidor moderno, conectado com os problemas
socioambientaisobservadosemtodapartedo mundo.
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Abstract:
Contrary to existing theories,
we will seek to establish the idea that
environmental marketing isnotjustãnínstrument
ofthecommunicativemediatoimprovetheimage
of a brand or a product. The fruit of the process
of reflexive modernization in the West consists
of an innovative answer to the yearnings of a
modern consumer, connected with the observed
socioenvironmental problemsalloverthe world.
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O significado da modernidade e da modernidade reflexiva

As transformações sociais levam, de um modo geral, ao desaparecimento e substituição de elementos
que estão na base das estruturas sociais. Trata-se de um movimento no qual antigas formas vão perdendo
paulatinamente sua legitimidade e espaço; são "desincorporadas" a fim de que o "novo" seja "incorporado" no
imaginário social, no quotidiano, na Cultura e na Ciência. Assim tem sido durante toda a história da humanidade. A
passagem da sociedade medieval à moderna constitui um bom exemplo deste tipo de transformação.

O homem medieval, ao se confrontar com os mistérios da natureza e da vida encontrava na fé e na religião
a explicação para tudo."O medievo se sentia impotente diante da natureza, mas convivia bem com ela. O Ocidental
de hoje se sente a ponto de dominar a natureza, por isso se exclui dela." FRANCO JR. (2006, p.171).

Esse desejo do homem de controlar a natureza, somado a necessidade de aumentar conhecimento
sobre o mundo circundante, resultou no que Franco Jr. chamou os 4 movimentos que resumem a modernidade:
''Renascimento, Protestantismo, Descobrimento, Centralização" FRANCO JR.(2006, p.156).

Quais as principais mudanças operadas tanto no imaginário quanto no dia a dia dos indivíduos que
vivenciaram a transição entre uma era e outra? Como é possível caracterizar esse novo período da história?
Em primeiro lugar, a concepção idílica de natureza, enquanto mãe nutriente, da qual todos dependiam, foi
substituída pela idéia de "mundo máquina" passível de destruição e pronto para ser explorado. CAPRA (1982,
p.52)

A "mentalidade ecológica" foi gradativamente perdendo espaço no imaginário, favorecendo a inversão
total de valores. O que antes era sagrado passou a ser alvo da razão instrumental. Além disso, a crença no progresso
e na Ciência alcançou seu último patamar, sendo este aclamado indistintamente por todos.

Em segundo lugar, "essa modernidade era inimiga jurada da contingência, da variedade, da ambigüidade,



FACOM - n°l8 - 2° semestre de 2007

da idiossincrasia, tendo declarado uma guerra santa a
todas essas "anomalias" (...) entre os principais ícones dessa
modernidade estavam a fábrica fordista, que reduzia as
atividades humanas a movimentos simples, rotineiros e
predeterminados; (...) a burocracia, afim, pelo menos em
suas tendências inatas, ao modelo ideal de Max Weber."
BAUMAN{2000,p.33)

De qualquer modo, importa ressaltar que o
estilo de vida descrito acima já não corresponde mais à
realidade. Os cientistas sociais, principalmente sociólogos,
na tentativa de compreender tais mudanças denominaram
diferentemente essa nova fase: Modernidade Alto (Bauman),
SegundaModernidade(Beck)ou simplesmemente Modernidade
(Giddens) - o fato é que há controvérsias sobre um possível
prolongamento da modernidade ou a inauguração de uma
nova era.

Os sinais de uma revolução latente, abalando
as estruturas da modernidade, perturbaram a todos no
Ocidente. As principais transformações que marcaram o
período, a saber, a decomposição e reinvenção da célula
familiar, a emancipação da mulher e sua entrada no mercado
de trabalho e a devastação do planeta, embora tenham
sido gestadas ao longo dos séculos, ganharam força com o
colapso da Modernidade.

Segundo Beck, todos esses "sólidos" se
desmancharam no ar provocando o que ele denominou
de "crise da segurança". BECK (1995, P.23)

Em meio ao turbilhão de novos acontecimentos
ocorridos na era moderna, os indivíduos se transformaram
em "seres reflexivos". GIDDENS (1991}

Para tanto, voltaram-se para as bases do que
faziam rotineiramente, realizando assim uma autocrítica
sem precedentes na história da humanidade, a ponto de
introduzirem de uma vez por todas em suas práticas, o
exame constante e detalhado de suas ações."A reflexividade
da vida social moderna consiste no fato de que as práticas
sociais são constantemente examinadas e reformadas à
luz da informação renovada sobre essas novas práticas,
alterando assim constitutivamente o seu caráter." GIDDENS
(1995,p.45)

O retorno da visão de mundo ecológica
A visão de mundo holística e sistêmica em

contraposição ao reducionismo surge no imaginário
social, invadindo todas as esferas da vida. Como corolário
da reflexividade humana, as idéias de inter-relação e
interdependência têm sido progressivamente absorvidas e
introduzidas no cotidiano das pessoas. Os diversos sintomas

de crise da modernidade levaram as pessoas que
viveram esse período a reavaliar suas atitudes.

Se, na modernidade, as partes se
sobrepunham ao todo, e por isso eram analisadas
em separado, através de um esforço analítico, que
tinha como função isolar em fragmentos todos
os elementos da natureza ou do comportamento
humano; atualmente, não é mais assim. Algumas
pessoas começaram a compreender que,"quando
penetramos na matéria, a natureza não nos
mostra quaisquer elementos básicos isolados,
mas apresenta-se como uma teia complicada
de relações entre as várias partes de um todo
unificado". CAPRA (1982, p.75)

Convém destacar que isso também se
aplica ao comportamento humano. Tudo leva a
crer que em certas partes do mundo as pessoas já
assimilaram a idéia de que suas atitudes podem
repercutir em todo o planeta e que por isso, toda
ação deve ser consciente e responsável.

O exemplo do café
A modernidade se faz sentir nas decisões

mais banais.
Nos dias de hoje, é possível afirmar que o

consumo do café está estritamente vinculado ao
"consumo de uma ética' relacionada à forma de
produção e comercialização do produto" SOUZA
(2006, p.13). Tal postura ética do consumidor
de café é conseqüência do processo reflexivo,
característico da (pós?) modernidade.

No período pré-moderno não havia
condições para, o indivíduo realizar uma auto-
avaliação, olhar pá rã o seu íntimo e questionar seu
papel na sociedade. Diferentemente do período
atual, a coletividade sobrepunha-se a qualquer
tentativa de individualização. As pessoas eram
"treinadas a obedecer e a seguir ordens e seguir
rotinas estabelecidas"BAUMAN (2000).

Atualmente, até o simples ato de comprar
café requer a revisão de opiniões, padrões e
atitudes que jamais tinham sido submetidos à
crítica.

Em torno do café orgânico existe a
preocupação do consumidor com o uso de
fertilizantes. Pessoas preocupadas com a sua
saúde e a de sua família passaram a preferir o café
isento de fertilizantes. "As estimativas em 2001
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indicavam que os cafés orgânicos tiveram participação de
10% do mercado internacional de especiais, estimado em
20 milhões de sacas/ano (SOUZA apud FRANCO, 2006.
p.67).

O café sombreado veio apaziguar o consumidor
preocupado com a biodiversidade e o desmatamento.
"Os plantios sombreados de café tentam reproduzir
o seu habitai original, ou seja, as florestas altas da
província de Kaffa, no sudoeste etíope. São encontrados
em diversos países, porém pouco adotados no Brasil,
onde predominam os cultivos em pleno sol". SOUZA
(2006,p.71).

Segundo Souza, foi na América do Norte, por
meio das organizações de observadores de pássaros, que
surgiu a primeira preocupação com os cafés sombreados.
O fato de a sombra oferecer abrigos nas rotas das aves
migratórias, preservando assim as inúmeras espécies,
os estimulou a adquirir o produto. Além disso, "Expostos
diretamente aos raios solares, os cafeeiros intensificam a
atividade fotossintética, o que requer uma quantidade
maior defertilizantes. O impacto ambiental destes cultivos
começa com o desmatamento". SOUZA, (2006, p.71).

Com o objetivo de diminuir as desigualdades
sociais, surgiram diversas iniciativas em países como
Alemanha, Inglaterra, Estados-Unidos e Canadá para
financiar ações em regiões do planeta, consideradas
subdesenvolvidas."A base ética da conduta desses grupos
encontra-se no ideário emancipatório da noção de
solidariedade por meio de crédito para desenvolvimento
e da perspectiva de colocação dos produtos numa forma
alternativa de mercado". SOUZA (2006, p.76).

O café solidário, juntamente com os outros dois
tipos (orgânico e sombreado), está cada vez mais presente
no mercado e no imaginário da sociedade brasileira.

Conclusão
Quem sai às compras se depara, em qualquer

supermercado, com uma variedade infinita de tipos de café. Os
dizeres inscritos nas embalagens não deixam o consumidor se
esquecer de seu papel de cidadão do mundo, capaz de intervir,
mesmo de longe, em assuntos de extrema relevância para a
humanidade.1

Seria ingênuo associar a adesão a tais produtos à uma
estratégia de marketing bem sucedida. Certamente, alguns
consumidores não têm muita clareza dos efeitos gerados
através da compra dos cafés sustentáveis. Porém, mesmo que
intuitivamente, comportam-se como sujeitos da modernidade
ao realizarem suas escolhas diante das possibilidades existentes.

Por outro lado, há os que participam
ativamente da modernidade reflexiva e
compram café porque sabem, no fundo, o
quanto seus antepassados foram privados da
liberdade de pensar de forma autônoma e agir
superando os limites de tempo e espaço, inter-
relacionado-se com entidades distantes, com
as quais tais consumidores se conectam hoje,
através do ato da compra.

Neste último caso, o aumento do
consumo de café sustentável não representa
apenas uma vitória para' as agências de
publicidade, muito mais do que isso, significa
a reafirmação e radicalização da (pós)
modernidade em nossos dias.
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