




de fazendeiros, por meio de uma
parceria com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e o Instituto
Ethos. Com foco na qualidade da carne
e com rastreamento da produção, o
programa já permitiu uma redução de
70% no teor de gordura. Os critérios
de qualidade e responsabilidade
social adotados pelo Carrefour foram
implantados há mais tempo. Desde
1999, o programa "Garantia de
Origem" prevê acompanhamento e
auditoria em fazendas. Os contratos
prevêem que as fazendas estejam
à frente da legislação brasileira em
itens como respeito às leis sanitárias,
ambientais e trabalhistas. Hoje, 40% da
carne bovina comercializada pela rede
têm esse selo,

Exemplos como esses são amostras de
que existe um mercado cada vez maior
para os produtos ecologicamente
corretos. Mas para quem pretende
associar suas marcas à sustentabilidade
ambiental, a consultoria holandesa

Trendwatching, especializada no
monitoramento de tendências de
consumo, divulgou um estudo que,
resumidamente, diz que os produtos
além de serem, têm de aparentar que
são sustentáveis. É o chamado conceito
eco-icônico, uma evolução do chamado
"Marketing Verde'! O eco-icônico,
de acordo com a consultoria, é uma
tendência caracterizada por produtos
e serviços amigáveis com relação ao
meio ambiente, que possuem proposta
de design único e ambicioso e que
confere status aos consumidores.

Estudos desse tipo revelam o poder
do consumidor em influenciar as
companhias. Nos últimos cinco
anos, de acordo com a pesquisa
"Responsabilidade Social das
Empresas - Percepção do Consumidor
Brasileiro" feita pelo instituto Market
Analysys, em parceria com o Instituto
Akatu e o Instituto Ethos, o interesse
do brasileiro manteve-se estável em
relação ao papel das corporações

na sociedade e suas expectativas e
aos impactos sociais e ambientais
por elas produzidos. Os dados
mostram que apenas 5% falam e
têm atitudes de compra compatíveis
ao discurso da sustentabilidade. Os
que valorizam o consumo, mas têm
práticas inconsistentes somarn 28%,
contra 59% de iniciantes, pessoas que
já entenderam o conceito, mas têm
dificuldades para colocá-lo em prática.
"A partir do momento em que houver
uma maior divulgação da importância
desse tipo de consumidor, a tendência
é a de que haja urna maior consciência
sobre o consumo de produtos
ecologicamente corretos. Assim, ao
pretender adquirir um móvel, por
exemplo, o consumidor poderá desistir
da compra se descobrir que a madeira
utüizada em sua fabricação é oriunda
de um desmatamento" afirma Roberta
Cardoso.

Espaços diferenciados
A responsabilidade social é um
exercício que independe das ações
das empresas. Pode vir por meio de
uni grupo de pessoas que se unem
para formar uma cooperativa ou,
então, por iniciativas de interessados
em proporcionar o bem-estar. Um
exemplo bastante conhecido no
País é o da Cooperativa de Trabalho
Artesanal e de Costura da Rocinha
(Coopa-Roca), do Rio de Janeiro.
Criada no começo da década de 80,
tem a missão de gerar condições para
que suas cooperadas - moradoras
da favela da Rocinha - trabalhem
em suas residências e, dessa forma,
ampliem o orçamento familiar, sem se
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afastarem das atividades domésticas.
No início, era um desdobramento
de uma experiência com reciclagem
para as crianças da comunidade,
com trabalhos produzidos com
retalhos de tecidos. Ao ganhar um
enfoque profissional, a cooperativa
passou a produzir coleções assinadas
pelo estilista Carlos Miéle, da M.
Officer, sendo vistas em várias
passarelas do mundo. Hoje, além de
buscar a qualificação da produção
e administração, quer ampliar os
parceiros comerciais e, com isso,
aumentar a escala de produção e o
número de artesãs.

Outro exemplo foi dado pelo jornalista
Gilberto Dimenstein, colunista e
membro do Conselho Editorial do
jornal "Folha de S. Paulo" Em 1997,
ele fundou a ONG {organização
não-governamental) Cidade Escola
Aprendiz, no bairro paulistano de Vila

Madalena, com o objetivo de criar
um espaço diferenciado e inovador
para a troca de conhecimento e
cultura. Em 2001, a instituição abriu
o Café Aprendiz, com a proposta de
aplicar o conceito de que o aprender
e o ensinar não se restringem só ao
ambiente escolar. Ao promover uma
série de atividades - exposição de
artes, palestras, lançamento de livros e
curta-metragens, oficinas de culinárias,
de informática para idosos, de
inclusão digital para crianças de baixa
renda, entre outras, o Café se tornou
importante peça de sustentabilidade
da ONG.

Nos dez anos de atividades, a Cidade
Escola Aprendiz desenvolveu várias
iniciativas para garantir atenção
total à criança, ao adolescente e ao
jovem. Uma delas é o "Bairro-Escola"
no qual se cria um amplo espaço
educativo, estruturado por uma rede

que une toda a comunidade, amplia
as possibilidades de aprendizagem e
melhora a qualidade da vida urbana.
Outra é o "Bairro Sustentável" que
oferece aos jovens da região cursos de
formação profissional com a finalidade
de contribuir para a inserção no
mercado de trabalho. O "Trabalho Sob
Medida" fruto de uma parceria com a
rede de lojas Luigi Bertolli, tem corno
objetivo preparar universitários para
atuarem como assistentes de vendas
daquele estabelecimento. Além da
experiência de trabalho, participam de
um curso de 30 horas, no qual recebem
conhecimentos sobre Artes, Cultura,
Comunicação, desafios do primeiro
emprego e Gestão de Varejo. Ou seja,
quando se investe no lado social, além
de proporcionar uma melhor qualidade
$e vida aos cidadãos, está sendo
despertado o espírito de que é preciso
viver em paz com o ambiente que nos
cerca.
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