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Michael Conroy é autor do livro "Branded! How the Certification Revolution is Transforming 
Global Corporations", que aborda um tema em voga no momento: os sistemas de 
certificação, capazes de diferenciar empresas que possuem práticas sustentáveis das demais. 
O livro, que deve ser lançado no Brasil no início de 2010, está tendo grande repercussão no 
mundo. Conroy deu esta entrevista de Londres, por telefone, mas hoje está em São Paulo, 
onde fará palestra no seminário "Unomarketing Comunicação consciente", que termina dia 4. 
O autor aposta na certificação para estimular as empresas a adotarem práticas sustentáveis. 
 
O GLOBO: O que leva uma empresa a adotar práticas sustentáveis e sistemas de 
certificação da produção? 
 
Michael Conroy: A realização de campanhas de marketing por ONGs, pressionando as 
empresas, é um fator, pois se um problema vem à tona, a sociedade civil se manifesta e 
cobra. O surgimento das certificações também está fazendo uma revolução, porque não só é 
uma forma de dizer ao consumidor que a empresa assume boas práticas, como de diferenciar 
o produto frente a outros fabricantes. E o terceiro fator é o reconhecimento de que investir 
em sustentabilidade também é abrir portas para novos mercados, já que há muitas empresas 
que exigem a certificação. 
 
O GLOBO: Já é possível perceber grandes mudanças no comportamento dos 
consumidores? 
 
Conroy: Sim. Uma pesquisa feita por uma consultoria americana mostrou que as pessoas ao 
redor do mundo já estão punindo as marcas que não possuem certificação: 70% afirmaram 
que não compram produtos, se sabem que eles agridem o meio ambiente, 30% disseram que 
prestam atenção às marcas com selo de certificação e 70% pagariam mais por produtos 
certificados. Os consumidores estão dando sinais de tomada de consciência. 
 
O GLOBO: Investir em práticas sustentáveis muitas vezes quer dizer pagar mais a 
fornecedores certificados. É possível lucrar, mesmo assim? 
 
Conroy: Sim. Um bom exemplo é o café. A Nestlé e a Starbucks começaram a pagar mais 
pelo café que compram de seus fornecedores, por conta da certificação. Esse sistema é o Fair 



Trade Certified (Certificado de Comércio Justo), que garante uma negociação direta com os 
produtores, pagando preços justos pelas colheitas. O resultado foi ótimo, e o Fair Trade 
Certified é o segmento que mais cresce na indústria de café em todo o mundo. Os 
consumidores gostam de saber que estão contribuindo por um mundo melhor. 
 
O GLOBO:As empresas já sabem calcular os benefícios da certificação? 
 
Conroy: Algumas sim. Os lucros aliados à certificação são muito significativos. Além da 
abertura de novos mercados, os consumidores estão dispostos a pagar um preço um pouco 
mais alto e o produto se torna muito competitivo, porque a concorrência é menor neste setor. 
Olhando para o mercado de forma global, percebe-se que as companhias estão demandando 
altos níveis de produção sustentável. Em meio à crise econômica, os produtos certificados 
vêm crescendo 30%. As companhias precisam ver que só há ganhos, tanto para a sociedade, 
como para sua própria saúde financeira. Como afirmei anteriormente, é também uma forma 
de se proteger de ataques de ONGs, protegendo sua reputação. 
 
O GL.OBO: Qual a importância das grandes corporações nesse movimento? 
 
Conroy: Certamente é muito grande. É só observar, as ONGs pressionam em geral as 
grandes corporações. Se elas se preocupam e mudam suas práticas, elas lideram um 
movimento e são seguidas pelas médias e pequenas. Mas o maior poder de mudança está nas 
ONGs e na sociedade civil em geral. E, claro, os governos podem dar mais estímulos, por 
meio de leis e isenções fiscais, para impulsionar as certificações. 
 
O GLOBO: Seu livro "Branded" fala da importância das marcas. Qual o peso delas 
dentro do sistema de certificações? 
 
Conroy: Para muitas corporações, a marca é o bem mais importante, pois gera o 
reconhecimento do consumidor. Por outro lado, a marca pode ter um peso negativo, se for 
associada a desastres, políticas antiéticas. Assim, a certificação surge também como uma 
forma de proteger a marca, reduzindo os riscos de se envolver em notícias ruins, ao provar 
que investe em práticas responsáveis. Ficar literalmente "marcada" de forma negativa traz 
grandes prejuízos. 
 
O GLOBO: Já é possível perceber grandes mudanças no comportamento dos 
consumidores? 
 
Conroy: Sim. Como exemplo disso, uma pesquisa feita por uma consultoria americana 
mostrou que as pessoas ao redor do mundo já estão punindo as marcas que não possuem 
certificação: 70% afirmaram que não compram produtos se sabem que eles agridem o meio 
ambiente, 30% disseram que prestam atenção às marcas com selo de certificação e 70% 
pagariam mais por produtos certificados. Os consumidores estão dando sinais de tomada de 
consciência. 
 
O GLOBO: Como você vê a questão da certificação nos países em desenvolvimento? 
 
Conroy: De fato, não está tão avançada como na Europa e os EUA. Mas o mundo enxerga no 
Brasil um grande potencial para o mercado certificado. Há empresas brasileiras que têm 
certificação do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC) e estão conseguindo ótimos 
preços nos Estados Unidos e na Europa. Nesses locais, muitas corporações já exigem que o 
Brasil proteja a Amazônia e prove que suas práticas são sustentáveis. Não se diz mais "parem 
de destruir as florestas", mas "produzam de forma sustentável". 
 
O GLOBO: Em que segmentos o Brasil poderia investir mais em produtos 
sustentáveis? 
 
Conroy: O Brasil tem potencial para se tornar o maior exportador de commodities 
certificadas do mundo, como no caso da soja, se investir nisso. E tem a oportunidade de 
garantir boa parcela de mercado com madeira certificada também. Com o tamanho e os 



recursos naturais disponíveis, o Brasil é o país emergente mais promissor nesse sentido. É só 
uma questão de tempo. 
 
O GLOBO: Você estará em São Paulo até o dia 4 de junho no evento Unomarketing 
Comunicação consciente. Quais suas expectativas para esse encontro? 
 
Conroy: É uma reunião de promoção da consciência empresarial sobre a sustentabilidade. 
Uma das coisas que vou discutir lá é que as empresas estão adotando estratégias de 
certificação para diferenciar seus produtos e o Brasil precisa encontrar seu espaço. Vamos 
discutir o marketing consciente, que dá bons retornos, e abordar a questão do valor agregado 
dos produtos sustentáveis. 
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