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Cada vez mais valorizado pelos consumidores, o conceito de sustentabilidade causa reflexos 
imediatos no mercado. Hoje, o tema é visto por grandes grupos empresariais como fator 
fundamental na relação com seus diversos públicos de interesse, independentemente da área 
de atuação. No rastro das ações voltadas ao meio ambiente promovidas por essas 
companhias, as chamadas empresas verdes ganham espaço e geram lucros que se estendem 
para toda a população. No entanto, o setor ainda é restrito e só terá a proporção que seus 
empreendedores desejam na medida em que o consumo sustentável se torne uma prática 
comum na sociedade.  
 
A pesquisa “A Cadeia da Sustentabilidade”, elaborada pela consultoria Deloitte, mostra que, a 
despeito da crise, os investimentos de empresas em relação às suas ações de sustentabilidade 
não vão cessar este ano. O levantamento, que ouviu 115 organizações entre 20 de março e 2 
de abril, apontou que 78% das companhias adotam práticas sustentáveis, o que confirma a 
posição do Brasil como um dos países mais ativos em segmentos como, por exemplo, 
reciclagem.  
 
Os resultados também indicam que 40% das empresas se veem solicitadas por seus clientes a 
alterar o portfólio de produtos ou processos de produção para adotarem medidas sustentáveis. 
Para 57% das companhias consultadas, o tema sustentabilidade passou a ser critério 
importante para a escolha e seleção de fornecedores, principalmente na otimização da cadeia 
de suprimentos. No âmbito dos investimentos, constatou-se que os recursos destinados à 
sustentabilidade representam cerca de 2,4% do faturamento dos grupos empresariais ouvidos 
e a tendência é de que o percentual permaneça estável este ano.  
 
“O resultado sinaliza que o consumidor está revendo a gama de produtos a serem comprados 
e, assim, a sustentabilidade passa a constituir um dos itens avaliados na escolha do produto”, 
avalia Altair Rossato, sócio-líder para a indústria de Consumo, Varejo e Transporte da Deloitte.  
 
Roberto Gonzales, professor de governança corporativa da Trevisan Escola de Negócios, 
corrobora as palavras de Rossato. “Os consumidores estão cada vez mais antenados sobre o 
conceito. Eles querem saber se as empresas promovem práticas sustentáveis, de produtores 
de tapetes a automóveis. A sustentabilidade, embora ainda não seja um conceito valorizado 
por uma parcela considerável da população, está se inserindo pouco a pouco na sociedade. É 
uma tendência irreversível”, acredita.  
 
A manutenção dos investimentos das grandes empresas criam lacunas de mercado que podem 
ser aproveitadas pelas empresas verdes. Segundo Gonzales, elas já o fazem. “De empresas 
organizadoras de eventos e buffets sustentáveis a consultorias em projetos e fornecedoras de 
embalagens biodegradáveis, há uma infinita gama de produtos e serviços que pode ser 
explorada”, diz. No entanto, para o professor, embora a pesquisa não demonstre, a crise 
afetou algumas empresas verdes.  
 
Impactos 
 
“Todo o mercado foi afetado com a crise e, apesar dos grandes grupos empresariais manterem 
seus investimentos, certamente estão mais criteriosos na escolha dos fornecedores. Assim, as 
empresas verdes que mantinham preços competitivos em relação a produtos ou serviços 
convencionais não foram muito afetadas. Já aquelas com tarifas superiores e que vendiam 
apenas em cima do conceito de sustentabilidade, viram suas vendas diminuírem”, acredita.  
 
Distribuidora exclusiva do aditivo inglês d2w no Brasil, conjunto de elementos químicos que 
produzem plásticos biodegradáveis, a ResBrasil atende hoje mais de 180 indústrias no País. 
Para Eduardo Van Roost, presidente da Res Brasil, o mercado de embalagens biodegradáveis 
apresenta crescimento considerável no Brasil. “A crise reduziu as vendas no final do ano 
passado, mas o mercado tem um potencial enorme. Para se ter uma idéia do quanto a 



tecnologia é aceita, o aumento nas vendas em 2008 foi 10 vezes maior em comparação com 
2007”, revela.  
 
Segundo ele, o consumo maior do plástico amigo biodegradável se concentra no varejo 
(supermercados e lojas), com 90% das vendas. “O Brasil está entre os mais de 60 países que 
usam essa tecnologia e três estados já adotaram o uso obrigatório de sacolas plásticas 
biodegradáveis como lei: Maranhão, Espírito Santo e Goiás. Criamos embalagens inteligentes. 
Infelizmente, não temos uma coleta de lixo eficiente. Os projetos de reciclagem não dão conta 
do grande volume de lixo produzido no País. Com o produto diminuímos um pouco o impacto 
no meio ambiente”, revela Van Roost, acrescentando que o produto feito com d2w leva 18 
meses para se degradar.  
 
Fundado em 2003, o Instituto Realice é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público) que coordena o trabalho de 500 artesãos em 33 grupos produtivos 
espalhados pelo País, entre microempresas, ongs e 28 cooperativas de artesãos inseridas em 
comunidades carentes. “Administramos dois canais de venda: um voltada para o varejo, a 
Rede Asta, que distribui os produtos no mercado por meio de venda direta, e outra para o 
atacado, o Mãos Brasil. Temos cerca de 200 brindes, todos feitos a partir de materiais 
ecológicos, com preços que variam entre de R$ 7 e R$ 249”, revela Alice Freitas, sócia-
fundadora do Instituto Realice.  
 
Consultoria 
 
Em paralelo às atividades do instituto, Alice administra uma consultoria em projetos de 
sustentabilidade. “Tal qual o instituto, a consultoria, que é uma empresa formal, foi criada 
para servir de ponte entre o mercado e os grupos produtivos inseridos em nossa rede de 
contatos. Em ambas frentes, trabalhamos no fomento das atividades destes grupos. O retorno 
se dá em geração de renda, além da profissionalização destas pessoas”, afirma.  
 
Segundo a empresária, entre 2005 e 2008 o Mãos Brasil distribuiu cerca de R$ 320 mil em 
renda direta para seus parceiros. “Criada em 2008, a Rede Asta caminha bem. No começo, 
havia apenas 5 consultoras de venda. O faturamento não passava de R$ 5 mil por mês. Hoje, 
temos 30 revendedores e faturamos cerca de R$ 50 mil por mês. Quando alcançarmos 500 
distribuidores e estes venderem apenas R$ 250 po mês, a rede se tornará totalmente 
autosuficiente, além de gerar uma renda de R$ 2 mil para cada artesão”, revela.  
 
Ainda assim, a instituição sentiu o efeito da crise no final do ano passado. “Após registramos 
queda nas vendas, reunimos os grupos produtivos e propomos produzir produtos mais baratos 
para atender às demandas do mercado. Já vemos uma recuperação no mercado”, revela Alice, 
que tem clientes corporativos como Tim, Petrobras e Ipiranga. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 abr. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


