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Para evitar o desperdício enquanto o chuveiro a gás não esquenta, Cristine Naum enche baldes 
com a água fria não utilizada e guarda para aproveitar na máquina de lavar roupas. Quando 
vai ao supermercado, fica atenta à procedência dos produtos e dá preferência àqueles com 
certificado de origem e embalagem reciclável. Se compra um produto pequeno em uma loja ou 
farmácia, ela dispensa a sacola plástica e o coloca direto na bolsa. Comprou um carro de 
motor flex para diminuir emissões de gases de efeito estufa. Procura orientar e conscientizar 
seu filho de sete anos e sua empregada doméstica, que já racionaliza as compras na feira e 
passou a reciclar lixo em casa. E se recusa a comprar roupas e sapatos provenientes de países 
com trabalho semiescravo.  
 
Essa postura engajada com a causa da sustentabilidade começou há cerca de quatro anos, 
quando Cristine era gerente de marketing de uma seguradora e participava voluntariamente 
de um programa de responsabilidade social. O envolvimento foi tanto que, além de se tornar 
uma consumidora mais atenta e enxergar os reflexos positivos sobre o orçamento doméstico, 
ela descobriu que este era o novo rumo que gostaria de tomar profissionalmente. Virou uma 
estudiosa do tema, passou a frequentar cursos e eventos ligados à sustentabilidade e hoje dá 
continuidade à sua carreira em uma empresa de logística. 
 
Assim como Cristine, milhões de pessoas têm mudado seus hábitos de consumo nos últimos 
anos, depois que assuntos como preservação do meio ambiente, aquecimento global e 
sustentabilidade ganharam a devida atenção da mídia, dos governos, dos investidores e das 
grandes empresas.  
 
A prova de que está surgindo de fato uma nova relação de consumo é o comportamento 
observado no atual cenário de crise econômica. As grandes dúvidas eram: os consumidores 
mais engajados ainda estão dispostos a pagar um pouco mais caro por produtos orgânicos ou 
de procedência controlada? As empresas continuarão investindo recursos em ações 
sustentáveis? Segundo um estudo mundial realizado pelo Boston Consulting Group (BCG), 
divulgado no primeiro trimestre, a resposta é sim. Entre os nove mil entrevistados pelo BCG no 
Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, EUA, Espanha, Reino Unido e China, 24% disseram 
que aceitam pagar mais por um produto "verde", contra 20% no levantamento realizado em 
2007.  
 
Apesar de não incluir o Brasil, a pesquisa aponta para uma tendência corroborada por 
especialistas por aqui: a de que a preocupação com o custo real e a destruição dos recursos 
naturais entrou de vez na mente dos consumidores e na pauta das empresas. Estudo recente 
feito pela consultoria Deloitte com 115 empresas no país mostra que, para metade das 
organizações entrevistadas, a turbulência econômica não causou impacto nas decisões de 
investimento em ações de sustentabilidade. Para 19%, a verba destinada a projetos na área 
inclusive aumentou.  
 
Parte dessa explicação, segundo o sócio-líder para a indústria de consumo, varejo e 
transporte, Altair Rossato, se dá porque as organizações descobriram que o investimento de 
esforços e recursos em ações sociais e ambientais pode trazer grandes efeitos positivos para o 
negócio, tanto em relação à imagem e reputação como também em redução de custos e 
melhoria de processos. 
 
A maior parte das empresas no país ainda está engatinhando quando o assunto é 
sustentabilidade e consumo consciente, até porque trata-se de uma discussão recente e ainda 
com suas contradições, mas o assunto já está na agenda dos executivos e é possível perceber 
uma mobilização atingindo toda a cadeia produtiva. "Noto que, no Brasil, a orientação dos 
negócios para a sustentabilidade está sendo mais discutida do que em outros países. Basta ver 
o número de conferências, encontros, debates e reportagens sobre o assunto", diz o 
economista americano Michael Conroy, sócio da consultoria Colibri Consulting, especializada 
em desenvolvimento sustentável. "E o Brasil, como grande exportador de commodities, tem 



condições de se firmar no exterior como uma marca forte de produtos sustentáveis", acredita 
Conroy. 
 
O último levantamento realizado pelo Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, em 2006, 
revelou que 33% dos brasileiros se consideram engajados ou conscientes em relação ao 
consumo. Apesar de ser uma preocupação mais concentrada nas classes A e B do que na 
população de baixa renda, a expectativa da entidade é que, na próxima edição da pesquisa, 
esse índice de comprometimento se mostre bem maior. 
 
De fato, os clientes, investidores e governo têm cobrado nova postura das grandes 
organizações que, para se ajustarem e atenderem à demanda, precisam negociar com 
parceiros e cobrar mudanças na sua rede de fornecedores - muitas vezes empresas de 
pequeno porte. Segundo o estudo realizado pela Deloitte, 40% das 115 organizações 
pesquisadas já têm alterado seus produtos e processos de produção por pressão de clientes ou 
consumidores. 
 
Puxadas pelo movimento global, as três maiores redes varejistas de supermercados do país, 
Carrefour, Wal-Mart e Pão de Açúcar, têm investido fortemente em ações ligadas à 
responsabilidade socioambiental e consumo consciente. Sacolas retornáveis, reciclagem de 
lixo, maior exposição de produtos orgânicos e de artesãos e a criação de linhas de produtos 
saudáveis em suas marcas próprias são medidas comuns entre elas e com grande adesão 
popular. "A sustentabilidade hoje é um assunto inexorável em todos os setores. Ou você faz, 
ou você faz", diz o diretor de sustentabilidade do Carrefour, Paulo Pianez.  
 
Além desses projetos mais consolidados e reconhecidos pelo público, existe uma enorme lista 
de iniciativas sendo testadas por esses grandes varejistas em lojas "verdes" piloto, com a 
expectativa de se espalharem pelo país nos próximos dois a cinco anos. Nessas lojas, não 
apenas a construção é realizada de forma ecologicamente correta (novas tecnologias para 
redução de consumo de água e energia, por exemplo), como também há ações específicas e 
diferenciadas de comunicação, relacionamento com clientes, ofertas e exposição dos produtos. 
Depois de testadas e aprovadas, as práticas serão adotadas nas demais unidades. 
 
Na loja ecoeficiente do Wal-Mart no bairro do Morumbi, em São Paulo, há 60 iniciativas 
consideradas sustentáveis, segundo a gerente de sustentabilidade do grupo, Christiane 
Urioste. Ali, os clientes já recebem informações sobre uso racional de água, de energia, 
aprendem sobre a importância dos orgânicos e também a dar prioridade a bens com 
embalagens recicláveis ou de tamanho reduzido.  
 
Para dar o exemplo, a rede aposta na parceria com os fornecedores. "Todos os nossos 
produtos de marca própria têm que liderar em relação à sustentabilidade. Se eu não fizer, 
como posso cobrar do fornecedor?", diz Christiane. Um complemento alimentar para crianças 
da marca própria, por exemplo, teve redução de 16% no tamanho da lata e 23% de economia 
com papel após a diminuição de tamanho do rótulo. A mudança, segundo a executiva, gera em 
um ano economia de 150 quilos de papel e de 350 quilos da caixa canelada utilizada na 
embalagem. A indústria também começa a se manifestar por meio de ações pontuais: quando 
o cliente do Wal-Mart compra um produto de linha branca da Whirpool, por exemplo, e solicita 
entrega em domicílio, o transportador é orientado - desde que autorizado pelo cliente - a levar 
de volta a caixa da embalagem, que vai direto para a reciclagem.  
 
Outra batalha que começa a ser movida pelas grandes redes é a pouca oferta de produtos 
orgânicos, que resulta em preços mais altos do que a média dos hortifrutigranjeiros 
convencionais. "Não adianta produtos bacanas a preços inviáveis", diz Christiane, do Wal-Mart. 
Nesta linha, o Pão de Açúcar tem incentivado fornecedores a melhorar a qualidade e eficiência 
nos processos e, com isso, aumentar a produção. "Somos compradores garantidos. Quanto 
mais produtos houver, mais competitivos ficam os preços e mais o mercado consome", explica 
o diretor de relações corporativas e responsabilidade socioambiental, Paulo Pompilho. 
 
O grupo Pão de Açúcar também está testando uma série de ações ligadas ao consumo 
consciente. Na rede Compre Bem, por exemplo, voltada para as classes C e D, o programa 



"Alimenta Bem" oferece cursos para donas de casa aproveitarem melhor os alimentos e, como 
consequência, gerarem benefícios para o meio ambiente e para o próprio bolso.  
 
As mudanças já estão atingindo a linha de produtos de marca própria. O plástico utilizado 
nesses produtos, por exemplo, possui o mínimo possível de espessura. "Além de reduzir o 
impacto ambiental, essa iniciativa melhora a nossa eficiência operacional", diz Pompilho. 
Recentemente, o grupo lançou uma caixa de sabão em pó de 3 quilos, que representa redução 
de quantidade de embalagem e menor custo para o consumidor.  
 
No Carrefour, a novidade que deve ser lançada em breve na loja piloto, em Piracicaba (SP), 
são os chamados "fóruns do consumo consciente", que serão realizados em parceria com o 
Instituto Akatu. Clientes serão convidados a participar de debates e palestras sobre orçamento 
doméstico, melhor aproveitamento dos alimentos e impactos ambientais de ações ligadas ao 
dia-a-dia, como consumo de água e energia. "Nesses fóruns, vamos orientar os clientes a ir ao 
supermercado com lista de compras, olhar data de validade dos produtos, olhar procedência 
dos alimentos, evitar desperdícios e ter consciência do impacto do consumo", explica o diretor 
de sustentabilidade.  
 
Na loja ecoeficiente, já existem os chamados "caixas verdes", modelo também adotado pelo 
Pão de Açúcar, em que o cliente pode descartar na hora da compra as embalagens 
desnecessárias. A parceria com os fornecedores do Carrefour para alterar efetivamente as 
embalagens dos produtos de marca própria, inicialmente na chamada linha saudável, deve ter 
início a partir do próximo mês e a expectativa é que a mudança chegue às lojas no segundo 
semestre.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2009, Negócios Sustentáveis, p. F1. 


