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REPORTAGEM Sustentabilidade

A perspectiva de marcha à ré 
na economia global colocou as 
empresas de castigo, com algu-
mas perguntas existenciais para 
responder: como sobreviver?; 
será que é preciso reformular o 
jeito de produzir?; como enxer-
gar oportunidades em meio à 
crise? A sintonia fina de algumas 
corporações parece ter encon-
trado a solução em boas práticas 
socioambientais. Não se trata 
de discurso de ambientalista: 
a política de sustentabilidade 
corporativa tem se mostrado um 
bom negócio.

Pesquisa da consultoria De-
loitte com 115 empresas de 
diversos setores que atuam no 
Brasil revela que a crise não pro-
duziu efeito negativo nas ações 
sustentáveis. O levantamento, 
realizado entre março e abril, 
indica que os investimentos no 
setor representaram 2,4% do 
faturamento em 2008 e que a 
intenção é mantê-los pratica-
mente no mesmo nível neste ano 
(2,3%). Metade das corporações 
afirmou que, até o momento, não 
houve corte nos recursos, e 19% 
disseram que estão gastando 
mais nas iniciativas.

É um movimento de ação 
e reação. Quase a metade dos 
empresários ouvidos reconhe-
ceu que suas atividades causam 
impacto ambiental e 40% estão 
alterando processos e produtos 
por pressão de fornecedores e 
consumidores. O estudo identi-
ficou também que essa iniciativa 
vale quanto pesa. Em primeiro 
lugar foram mencionados ga-
nhos à imagem da companhia 
(84%); em segundo, a conquista 
de mercado (69%), seguida de 
perto pela melhora na produti-
vidade (68%). Os pesquisadores 
concluíram que há espaço para 
explorar os hábitos do con-
sumidor, fidelizá-los e ganhar 
participação de mercado.

O presidente do Instituto 
Ethos, Ricardo Young, comparti-
lha a visão de que é um momento 
de virada e fala no surgimento 
de um novo ciclo do capitalis-
mo. “A agenda de combate à 
crise passa pela radicalização 
da economia verde. Lá fora é 
muito nítido esse movimento. 

Crise de consciência S/A
Os consumidores já deixaram claro: preferem empresas que seguem princípios socio-
ambientais. Algumas corporações entenderam o recado e, além de se adequar ao mer-
cado, apostam que a economia verde pode ser uma saída para o momento crítico atual
Beto Costa

Os governos da Alemanha e 
Grã-Bretanha têm caminhado 
nesse sentido. O presidente da 
França, Nicolas Sarkozy, quer 
incluir o patrimônio ambiental 
no cálculo do PIB. O esforço de 
Obama se equivale à corrida es-
pacial. Há um empuxo na direção 
da economia de baixo carbono. 
O setor corporativo também irá 
nessa direção”, aposta. 

Ele acredita que, da mesma 
forma que a revolução tecno-
lógica tirou os Estados Unidos 
da recessão em 1982, agora 
será a vez da governança de 
sustentabilidade fazer o mesmo. 
“Mudou o patamar de operação 
empresarial. É preciso levar 
em conta que a qualidade não 
é mais critério de competição. 
As empresas mais descoladas 
já entenderam que a sustenta-
bilidade pode reposicioná-las no 
mercado”, analisa.

Young recusa o adjetivo oti-
mista sem a adição do realista 
e cita como exemplo bem-suce-
dido a linha de produtos Taeq, 
da rede de supermercados Pão 
de Açúcar. “Eles encontraram 
soluções simples para alguns 
problemas bem conhecidos. 
Passaram a usar papelão em 
vez de isopor e plástico nas 

embalagens de carne. É preciso 
repensar os produtos e as em-
balagens”, finaliza.

Consciência
A trilha da sustentabilidade 

como saída para a crise é consi-
derada muito mais uma mudan-
ça de mentalidade no modelo de 
gestão do que uma solução que 

exija pesados investimentos. A 
publicitária Christina Carvalho 
Pinto, diretora do grupo Full 
Jazz, define o caso com uma 
frase de efeito: “A mudança 
de paradigma não está em pôr 
a mão no bolso, mas em pôr a 
mão na consciência. O objetivo 
das empresas era o lucro. Agora 
é preciso observar o resultado 
não só para o acionista, mas 
também para o ser humano e 
para o meio ambiente”. 

Christina conta que já foi uma 
crítica atroz das empresas que 
fazem projetos sociais pontuais 
(do gênero ajudar a creche do 
bairro) e acham que são susten-
táveis. Hoje já compactua, avalia 
que pode ser um começo, desde 
que não se limitem às iniciativas 
da “porta para fora”. Faz uma 
defesa enfática de um exame de 
consciência por parte das empre-
sas para que reformulem a Young, do Ethos: sustentabilidade pode reposicionar corporações
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Não é que os consumidores 
tenham ido à porta das grandes 
empresas em manifestações gi-
gantes para protestar por mais 
transparência e produtos verdes. 
É uma pressão pouco rumorosa 
ainda, mas que já produz barulho 
suficiente para deixar uma men-
sagem clara. “Genericamente, não 
investir em sustentabilidade pode 
converter-se num mau negócio”, 
pondera Hélio Mattar, presidente 
do Instituto Akatu. 

Não faltam indicadores para 
mostrar o risco que correm as 
corporações que ignoram as no-
vas aspirações de seus clientes. 
Um estudo da consultoria Ernst 
& Young avaliou as dez maiores 
ameaças aos negócios na atualida-
de. O chamado “radical greening”, 
que é o consumidor que adota 
hábitos verdes extremados, era o 
nono maior risco em 2008; neste 
ano, saltou para a quarta posição, 
perdendo apenas para a crise de 
crédito, o endurecimento das leis e 
o recrudescimento da recessão.

Será que as ações sociais pesam 
tanto quanto o preço e a marca na 
decisão de compra do consumidor? 
O grupo GfK foi à caça da resposta 
e testou, nos dois primeiros meses 
do ano, como é feita a escolha. 
Entrevistou 1,5 mil pessoas com 
mais de 13 anos, nas oito maiores 
regiões metropolitanas.

Para as mulheres, construiu 
cenários diferentes, nos quais eram 
ofertados batons de quatro marcas. 

Consumidores estão mais “conscientes”

Mattar, do Akatu: não investir  
em sustentabilidade é mau negócio

A grife Osklen pode ser con-
siderada um ícone da economia 
brasileira do baixo carbono. É 
capitaneada pelo médico, esti-
lista e empreendedor militante 
dos negócios sustentáveis Oskar 
Metsavaht, que há mais de dez 
anos é adepto da ideia de que 
é possível salvar o planeta por 
um projeto econômico. Neto de 
estonianos — seu sobrenome 
significa guardião da floresta, na 
língua dos avós —, ele mantém 
uma rede de instituições que 
pesquisa, desenvolve e aperfei-
çoa materiais e tecidos de origem 
sustentável em meio a comunida-
des de baixa renda e artesanais, 
universidades e ONGs. 

Salve seu estilo de vida
cadeia produtiva. Mas o discurso 
não é de quem se converteu em 
ambientalista ferrenha. “Firmim 
António, presidente do Grupo 
Accor, vive me dizendo que 
quanto mais aplica o conceito de 
sustentabilidade na rede de ho-
téis, mais economia faz e mais re-
torno financeiro tem. Temos que 
eliminar a palavra crise, pois ela 
pressupõe curar e voltar ao está-
gio anterior a outubro de 2008. 
E não se retornará ao status quo 
pré-crise, felizmente. A situação 
era predatória e insustentável. 
Não é aceitável jogar 10% do PIB 
do planeta no cassino financeiro 
global”, cutuca.

É fato que, em meio à turbu-
lência econômica, a consciência 
verde floresce nas corporações, 
e de maneira bem heterogênea. 
O efeito da freada nos projetos 
de sustentabilidade das empre-
sas pode ser dividido em três 
blocos, segundo classificação 
empírica do diretor-presidente 
do Instituto Akatu, Hélio Mattar. 
No primeiro bloco não estão mais 
do que 20 companhias — são as 
que não mudaram os planos por 
conta do solavanco. “Para elas, 
a sustentabilidade já é parte da 

O trabalho já resultou em mais 
de 15 diferentes categorias de 
materiais, como couro ecológico, 
couros de animais de origem con-
trolada, látex da Amazônia, mate-
riais de PET reciclados, tecidos 
tingidos com pigmentos naturais 
e lonas de juta amazônica. 

“É muito mais fácil, rápido e 
barato criar e confeccionar com 
os tecidos industrializados. O 
custo do desenvolvimento que a 
gente faz é alto, há muitas perdas 
até chegar ao ideal ou próximo 
disso. Ao colocar nas lojas para 
vender, assume-se o risco da 
não-aceitação ou de haver peças 
com defeito, por serem materiais 
ainda em desenvolvimento. Mas 

sempre banquei isso por acreditar 
que a única forma de haver essa 
mudança é através dessa atitude 
com visão empresarial”, raciocina 
Metsavaht. 

Quer dizer que a moda sus-
tentável é necessariamente mais 
cara? “Sim, ainda é. Vejo como um 
imposto que nós, sociedade, ainda 
temos de pagar como uma forma 
de investimento em nosso futuro. 
Mas logo teremos incremento na 
escala, e os preços baixarão. Já 
está acontecendo isso em vários 
casos”, anima-se. 

Os negócios do empresário 
parecem passar ao largo da crise 
econômica. As criações do estilis-
ta agora também se multiplicam 

em móveis e projetos de design 
e comunicação. E nem pensar 
em adiar investimentos. A Osk-
len se tornou a primeira marca 
no mundo em varejo de moda a 
neutralizar a emissão de gás car-
bônico em todas as lojas da rede, 
nas principais capitais brasileiras 
e também em Nova York, Lisboa, 
Roma e Tóquio. 

Metsavaht é um multiplica-
dor de negócios e ideias. Ele é 
fundador do Instituto-E, que tem 
a missão de promover o Brasil 
como país do desenvolvimento 
sustentável. A entidade integra 
o conselho da Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil, que, 
segundo ele, já compreendeu que 
a sustentabilidade faz bem aos 
negócios. Com tantas evidências, 
só não enxerga esse admirável 
mundo novo quem não quer. Como 
prega o slogan do Instituto-E: 
“Save your lifestyle. Act now”. (BC)

Peso das ações sociais na decisão de compra

1 - Destina parte do 
lucro obtido na ven-
da de seus produtos 

para o hospital de 
câncer infantil

3 - Desenvolve pro-
jetos esportivos 

em conjunto com 
escolas de bairros 

da periferia 

2 - Mantém escolas 
de alfabetização 
em comunidades 

carentes

4 - Seu processo de 
produção previne e 
minimiza os riscos 

ambientais

27% 27%

30%

25%
25% 24%

21% 21%

Homens Mulheres

Perfil dos consumidores

Mais sensíveis
(12%)

30-39 anos

Superior incompleto  
ou completo

Classe B

Intermediários
(33%)

13-29 anos

Segundo grau incompleto  
ou completo

Classe C

Solteiro, sem filho

Menos sensíveis
(55%)

40-49 anos

Primeiro grau incompleto  
ou completo

ClasseD

Dona de casa

Fonte: avaliação do peso das ações sociais na decisão de compra do consumidor/GFK
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Os produtos eram associados a 
iniciativas como “destina parte do 
lucro para o hospital do câncer 
infantil” ou “seu processo de pro-
dução previne e minimiza os riscos 
ambientais”. Em outro momento, 
não estampavam ação socioam-
biental. O mesmo experimento 
foi feito com os homens, usando 
quatro marcas de barbeador.  

O estudo revelou que quase 
metade dos consumidores leva em 
conta ações socioambientais no 
processo de escolha dos produtos. A 
pesquisa detectou que os mais sen-
síveis são os da classe B, com nível 

de instrução superior, idade entre 30 
e 39 anos e que representam 12% 
do total. Para eles, a presença de 
alguma atividade relacionada à sus-
tentabilidade é capaz de elevar em 
impressionantes 70 pontos percen-
tuais a preferência por uma marca. 

O grupo com impacto interme-
diário é mais jovem e numeroso: 
são pessoas com 13 a 29 anos, 
solteiras, sem filhos, com segundo 
grau, classe C, e abocanham 33% 
do total. Para eles, o crescimento da 
preferência pela marca com alguma 
ação fica ao redor de 30 pontos 

percentuais. A conclusão dos pes-
quisadores da GfK é inevitável: as 
ações socioambientais se tornam 
mais uma variável que precisa ser 
cuidada na gestão das marcas.

Engajados  
No Brasil, pelo jeito, as empre-

sas precisam acelerar a adequa-
ção à nova demanda. Um estudo 
feito em nove países (Brasil, Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Alemanha, 
China, Índia, França e México) 
pelo grupo francês Havas Digital 
coloca o brasileiro na linha de 
frente dos consumidores verdes. 
Por aqui, 97% dos entrevistados 
demonstram preocupação com 
as mudanças climáticas e, ao 
mesmo tempo, disposição em 
mudar hábitos para combater o 
problema. 

A pesquisa, feita por meio de 
11 mil entrevistas via internet, 
classificou os consumidores em 
três categorias: ecoindiferentes, 
ecoatentos e ecoengajados, aque-

les que são muito focados no tema. 
O Brasil se revelou líder mundial 
em engajados, com índice de 58%, 
seguido do México, com 56%. O 
País também ostenta a menor taxa 
de indiferentes, 6%. 

Na média mundial, verificou-
se até uma grande disposição em 
estabelecer preço ao esforço das 
empresas que reduzem o impacto 
ambiental da atividade que pro-
movem. Do total de internautas 
consultados, 38% concordam em 
pagar mais pelos produtos das 
corporações alinhadas com prin-
cípios de sustentabilidade. (BC) 

gestão cotidiana. É um valor 
incorporado, estratégico e ope-
racional”, avalia. 

No segundo time estão aque-
las em que os novos princípios 
são mais intenção do que medi-
da prática. “Elas foram tocadas 
pela questão. Mas a incorpora-
ção é inconsistente, depende 

muito do desempenho das lide-
ranças”, afirma, ao calcular esse 
grupo em cerca de uma centena 
de empresas.

O último pelotão é o mais nu-
meroso, estimado em até mil cor-
porações de todos os portes, que 
foram bastante atingidas. “Nelas 
a gestão de sustentabilidade foi 

colocada em segundo plano. Elas 
entendem que a sustentabilida-
de pode ajudar na competição, 
mas não é vista como um valor”, 
define Mattar.

Parcerias
Outro termômetro do impac-

to da crise são os investimentos 

sociais e ambientais feitos fora 
das empresas. Há um clima 
de apreensão, mas os grandes 
projetos foram mantidos. A me-
nina dos olhos da organização 
não-governamental SOS Mata 
Atlântica, o projeto Florestas 
do Futuro, segue em frente sem 
aparente abalo. O programa tem 
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Viviane, do IAS: empresas estão  
mais exigentes quanto aos resultados
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sido muito utilizado por compa-
nhias para neutralizar emissões 
de carbono. Os empresários 
entram com o dinheiro e os am-
bientalistas identificam a área e 
implantam o reflorestamento. 
Depois de cinco anos, uma flo-
resta é entregue à natureza. 

O início foi há seis anos. Em 
2005, a entidade estabeleceu a 
meta de plantar 4 milhões de 
mudas de árvores nativas nas 
bacias dos rios das Contas, Doce, 
Paraíba do Sul, Tietê e Tibagi. 
Meio caminho já foi percorrido: 
2 milhões de árvores foram 
semeadas. Com a iniciativa, as 
empresas ajudam a combater o 
efeito estufa, um dos causado-
res do aquecimento global. Por 
tabela, colaboram na restauração 
florestal das margens de rios 
importantes, o que contribui 
para a qualidade da água e a 
proteção da biodiversidade da 
Mata Atlântica. 

Apesar da permanência dos 
investimentos, a preocupação é 
que o tornado econômico derru-
be árvores mais adiante. “Com a 
crise, estamos mais cautelosos, 
pois muitos acordos do Florestas 
do Futuro são de médio e longo 
prazos. As empresas parceiras 
vêm, até o momento, mantendo 
seus compromissos, e não tive-
mos quebra ou cancelamento de 
contratos. Nosso planejamento 
é anual e por isso ainda não 
sabemos se haverá impactos 
maiores”, conta Márcia Hirota, 
diretora de gestão do conheci-
mento da ONG.

A aposta de que o trabalho 
vai seguir em frente vem da 
percepção de que bancar flo-
restas já é parte do negócio de 
alguns setores. “A SOS Mata 
Atlântica continua dialogan-
do com as empresas. Muitas 
delas têm a sustentabilidade 
e a responsabilidade socio-
ambiental como estratégia de 
negócio, por isso mantiveram 
seus investimentos nessa área, 

apesar de tudo”, acredita.
A crise também não causou 

estragos no Instituto Ayrton 
Senna (IAS), uma fortaleza 
geradora de soluções educa-
cionais que ostenta números 
impressionantes: 9,5 milhões 
de crianças atendidas e quase 
500 mil educadores formados 
por todo o País. “Os projetos 
já implantados e as ações pre-
vistas para este ano não foram 
afetados. Os recursos advindos 
dos royalties do licenciamento 

da imagem de Ayrton Senna e 
do personagem Senninha foram 
mantidos, assim como o recurso 
das empresas que mantêm co-
nosco uma relação sólida e de 
longo prazo e que contemplam 
a gestão de investimento social 
privado como cultura e não como 
gordura”, sentencia a presidente 
da entidade, Viviane Senna. 

A única mudança é o cuidado 
redobrado para que cada aporte 
seja acompanhado do resultado 
esperado. O IAS presta contas 

frequentemente aos chamados 
aliados, o que é considerado um 
importante pilar da política para 
fidelizar os parceiros. “Damos 
garantias de que os recursos 
estão sendo otimizados e geram 
resultados positivos que não 
devem ser menores só porque 
vivemos uma crise econômica. 
Mostramos ao empresário que 
investir no social é como cuidar 
da empresa dele. Mostramos que 
nossas soluções educacionais 
geram o retorno planejado (edu-

cação de qualidade) e o lucro 
esperado (sucesso do aluno na 
escola)”, conta Viviane. 

Para ela, o importante é a 
visibilidade de cada centavo 
investido. “Acho lógico que as 
empresas sejam mais exigentes 
quanto aos resultados e à pres-
tação de contas dos recursos 
repassados. Possivelmente os 
investidores sociais estejam 
priorizando iniciativas mais ob-
jetivas, com impacto em grande 
escala”, avalia.
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As situações que serão descri-
tas a seguir são fictícias, porém 
não inverossímeis. Um consumi-
dor descobre que aquela indústria 
de alimentos que distribui bolsas 
ditas ecológicas usa hormônio 
além da conta na produção de 
frango. Ele também fica sabendo 
que aquela rede de supermercados 
que se autointitula verde nada faz 
para reduzir o consumo de sacolas 
plásticas, que demoram centenas 
de anos para se desintegrar. Para 
completar, um amigo lhe conta que 
certa indústria química, que até já 
ganhou prêmio ambiental por seu 
projeto de reflorestamento, na 
verdade vende detergentes com 
quantidade de substâncias tóxicas 
muito além da permitida.

Leve em consideração que 
esse consumidor passou recen-
temente a dar enorme peso para 
o respeito a princípios socioam-
bientais. Sentindo-se traído pelas 
três marcas que sempre levou 
para dentro de casa, ele resolve 
nunca mais comprá-las. E mais: 
passa a divulgar as descobertas em 
correntes gigantescas de e-mails 
que se multiplicam em progressão 
geométrica. Ah, claro, vários blo-
gueiros também foram alertados. 
O estrago está feito. 

Os dois parágrafos anteriores 
descrevem situações hipotéticas, 
mas cada vez mais prováveis. A 
era do Consumidor Verde já foi 
detectada por diversas pesquisas. 
Por exemplo, um estudo do Grupo 
Havas Digital em nove países (Bra-
sil, Estados Unidos, Inglaterra, 
Espanha, Alemanha, China, Índia, 
França e México) indica a vanta-
gem competitiva das companhias 
empenhadas em reduzir o impacto 
ambiental de suas atividades.

Oitenta por cento dos entrevis-
tados disseram preferir produtos 
de empresas que levam a susten-
tabilidade a sério. Noventa por 
cento afirmaram estar dispostos 
a consumi-los nos próximos 12 
meses. A amostra do levantamento 
é significativa. Foram realizadas 11 
mil entrevistas online sobre 200 
marcas. O universo pesquisado 
representa mais da metade (53%) 
dos internautas do planeta. 

O levantamento também afe-
riu quais os setores da economia 
que gozam de melhor reputação 
ambiental. Para os brasileiros, a 
indústria de óleo e combustível 
é a mais predadora. No outro ex-
tremo, as companhias de mídia e 
telecomunicação são percebidas 
como as que menos prejudicam.

Os especialistas apontam 
que as marcas que conseguirem 
transmitir de forma legítima seus 
esforços para reduzir impactos 

O risco da “greenwashing”
A chamada “maquiagem verde” pode levar companhias a assumir compromissos que não podem cumprir

Os primeiros sinais foram 
registrados na central de atendi-
mento ao consumidor de Mentos, 
balas e gomas de mascar. Jovens 
consumidores queriam saber se 
a indústria utilizava embalagens 
amigas do meio ambiente, se o 
material usado era reciclável.

A preocupação dos adolescen-
tes não era infundada. Boa parte 
da linha de produtos da marca é 
comercializada há dois anos em 
pequenos potes plásticos, o que 
o fabricante considera essencial 
para manter as características do 
produto.      

A resposta à demanda veio 
no início do ano, com a criação 
de coordenadoria de sustentabi-
lidade e, depois, com a primeira 
campanha de Mentos abordando 
o tema. Uma das ações é um site 
desenvolvido pela agência digital 
Foster. Nele são divulgadas as 
iniciativas ambientais internas da 
empresa, como reutilização de 
água e tratamento de efluentes. 

São ensinadas ainda dicas 
para o reaproveitamento das em-
balagens plásticas das gomas de 
mascar. “Leve para ela uma flor 
dentro da embalagem de Mentos, é 
infalível”, garante o apresentador 
na web, que também ensina outro 
galanteio: “A moda é o homem 
sustentável. Mostre para ela que 
você sabe separar o lixo. Separou, 
gamou!”. Os internautas também 
são convidados a participar de 

Empresas prestam contas aos consumidores 
um concurso cultural que vai 
premiar a melhor ideia de reuso 
dos potinhos.

Correr ao encontro do desejo 
do consumidor é oportunismo? 
“Não”, acredita a gerente de 
Mentos, Joana Oliveira. “É uma 
ação para não fazer muito alarde. 
Não atrelamos sustentabilidade à 
marca. O foco principal da comu-
nicação continua sendo refrescân-
cia sem açúcar”, afirma. Segundo 
Joana, a primeira campanha sobre 
sustentabilidade está servindo 
para entender o que o consumidor 
de Mentos entende e deseja sobre 
o assunto.

Positivo
Bem mais ostensiva é a cam-

panha “Viva positivamente”, da 
Coca-Cola. São três filmes criados 
pela Ogilvy & Mather para veicu-
lação em canais de TV aberta e 
por assinatura (os comerciais pro-
duzidos no Brasil também estão 
em exibição em outros países da 
América Latina). O tema é o que 
a empresa faz em reciclagem, edu-
cação e limpeza de rios e praias. 

O plano de mídia inclui ainda 
site, spots em rádio, mídia exter-
na, cinema, jornais e revistas. Na 
imprensa, a campanha realizada 
pela DPZ propõe uma reflexão 
sobre o lema “Tudo o que você faz 
de positivo volta para você”, emba-
lada por ensinamentos sobre o que 
fazer para melhorar a qualidade do 

ar e ter uma vida saudável.  
O fabricante de refrigerantes 

prefere chamar a campanha de 
Plataforma “Viva positivamente”. 
“É uma ação que inclui sólidos 
compromissos de caráter ambien-
tal, social e econômico da própria 
operação, como a redução do 
consumo de água”, afirma José 
Mauro de Moraes, diretor de meio 
ambiente da Coca-Cola Brasil, 
grupo que reúne 16 fabricantes 
de 150 produtos.

A companhia reconhece que 
seu principal problema ambiental 
é a utilização de água na cadeia 
produtiva. De acordo com a em-
presa, em 12 anos o uso para cada 
litro de produto caiu de 5,4 litros 

para 2,1 litros. A intenção é atingir 
a neutralidade. “É um dos melhores 
índices do mundo. Seguimos uma 
política mundial para recursos 
hídricos baseada em três ‘erres’: 
reduzir, reciclar e reabastecer as 
comunidades e a natureza. Sete de 
nossos fabricantes já utilizam água 
da chuva na produção de bebidas”, 
conta Moraes.

A empresa também pretende 
investir R$ 27 milhões até 2011 no 
plantio de 3,3 milhões de mudas 
nativas na bacia do Alto Tietê, 
em São Paulo. Outro braço da 
atuação sustentável é a manuten-
ção de programas de incentivo à 
reciclagem de latas de alumínio 
e garrafas PET, com índices de 
reaproveitamento em 93% e 53%, 
respectivamente.

No site “Viva positivamente”, a 
Coca-Cola assume alguns evidentes 
compromissos com a sustentabili-
dade: “Redefinir a forma de traba-
lho, neutralizar o uso de água em 
seus produtos”. Uma mensagem 
enfática que pode ser entendida 
como promessa — e, portanto, 
sujeita a cobrança futura de con-
sumidores e ambientalistas. 

O forte posicionamento da mar-
ca com a causa ambiental não é vis-
to como oportunidade de momen-
to. “Nós temos projetos constantes 
que efetivamente contribuem e 
apresentam resultados eficazes. 
Alguns deles com mais de dez anos 
de existência”, define Moraes. (BC)

ambientais construirão rela-
cionamentos fortes e dura-
douros com o consumidor.

“Não precisa se compor-
tar como um garotinho com 
medo, como algumas marcas 
têm feito quando questiona-
das sobre suas práticas. Di-
zem ‘sim, sim’ para aquilo que 
não fazem. Falem a verdade 
e ganhem confiança. Quando 
se perde a confiança, acaba a 
relação,” aconselha Christina 
Carvalho Pinto, presidente do 
Grupo Full Jazz.

Ser e parecer
Pressionadas por um mercado 

cada vez mais exigente de princí-
pios responsáveis, muitas empre-
sas derrapam na curva no caminho 
da sustentabilidade. Tratam de 
acelerar os projetos de comuni-
cação sem, antes, passar por um 
amplo processo para eliminar prá-
ticas predatórias. “É um equívoco 
comum e ingênuo comunicar ser 

verde sem ser. Tenho visto muito 
diretor de marketing falando: ‘O 
consumidor quer marca sustentá-
vel, eu preciso fazer um projetinho 
e divulgá-lo’. Não adianta! Tem de 
fazer a lição de casa em primeiro 
lugar”, sentencia Christina.    

Está em jogo o equilíbrio entre 
o que se faz e o que é divulgado. 
“É preciso perguntar: quanto 

se gastou para comunicar o 
feito socioambiental? Quanto 
se investiu no feito? Qual 
o impacto produzido pelo 
feito? Não dá para gastar dez 
para comunicar e cinco para 
realizar”, afirma o publicitário 
Percival Caropreso, fundador 
da agência Setor 2 ¹/². “Não dá 
para o cara de 50 anos perder 
uns quilos, pintar o cabelo e 
sair na balada feito garotão. É 
ridículo”, compara. 

Caropreso faz uma releitu-
ra da máxima, “O consumidor 
não leva desaforo para casa”. 
O mote era muito usual no pe-

ríodo em que ele começou a traba-
lhar, na década de 70. “O desaforo 
hoje pode ser a mensagem que o 
consumidor recebe”, aponta.

Promessa vazia
O comportamento esquizo-

frênico das empresas já foi con-
ceituado. “Greenwashing” é o 
termo pejorativo em inglês para 

designar uma propaganda que 
tenta enganar o consumidor pro-
metendo um benefício socioam-
biental inexistente. Por exemplo, 
um produto se diz reciclável, mas 
gasta quantidade exorbitante de 
água na fabricação. Pesquisas 
feitas no exterior mostram que o 
consumidor tem aversão à prática 
de construção de uma imagem 
pública de parceria com o meio 
ambiente que não tem relação com 
a realidade da empresa.

A questão para as corporações 
é estar completamente alinhado. 
“Algumas empresas se deixam 
seduzir. Há muitos erros sendo 
cometidos por má fé, ignorância 
e até superficialidade”, constata 
Caropreso. Ele cita como exemplo 
de deslize a companhia se vanglo-
riar de tratar os efluentes. “Ela 
só está cumprindo a lei. Daqui a 
pouco vai ter gente se orgulhando 
de não atropelar velhinhas, de 
não ultrapassar o sinal vermelho”, 
ironiza.

“Viva positivamente”, da Coca-Cola:  
compromisso com a sustentabilidade

Christina, da Full Jazz: “Quando  
se perde a confiança, acaba a relação”
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Pesquisa do Datafolha feita 
em abril a pedido da organização 
não-governamental Amigos da 
Terra – Amazônia Brasileira revela 
um surpreendente espírito crítico 
do brasileiro em relação à política 
de sustentabilidade dos bancos. Do 
total de entrevistados, 70% dariam 
preferência à instituição financeira 
que informasse claramente os im-
pactos socioambientais dos seus 
investimentos e 52% fariam a troca 
desde que os serviços e condições 
comerciais fossem os mesmos. 

Questionados sobre o que 
pensam da postura dos bancos 
em relação à destruição ambien-
tal, a esmagadora maioria (81%) 
concorda que não é feito o sufi-
ciente. O levantamento também 
mostra que 58% dos entrevistados 

desconfiam que os bancos gastem 
mais em propaganda do que com 
ações de sustentabilidade. Para 
31%, não passa de “maquiagem 
verde”. 

É possível avaliar também o 
impacto da “comunicação verde” 
sobre o público. Bradesco (16%) 
e Banco do Brasil (14%), protago-
nistas das duas campanhas publi-
citárias mais ostensivas, lideram 
o ranking do melhor desempenho 
nos temas sociais e ambientais, se-
guidos do Banco Real (6%). Curio-
samente, BB (11%) e Bradesco 
(5%) despontam também na lista 
dos maiores financiadores da des-
truição ambiental. É preciso notar 
que, nestas duas últimas questões, 
parcela significativa do público 
(38% e 56%, respectivamente) 

não sabia responder à pergunta.
Apesar das ressalvas, Roland 

Widmer, coordenador do progra-
ma de ecofinanças da Amigos da 
Terra, afirma que é nítido que a 
opinião pública percebe mais o 
discurso que a prática. “Os bancos 
precisam ser mais transparentes 
sobre aquilo que fazem e o que 
não fazem. Não adiantam ações 
pontuais como atender a comu-
nidade carente lá na Amazônia. É 
preciso cuidar do coração do ne-
gócio, prestar contas não só sobre 
aspirações e papel reciclado, mas 
principalmente sobre os financia-
mentos que fazem. Quem financia 
o desmatamento da Amazônia? 
Quem financia empresas do setor 
sucroalcooleiro que produzem 
com trabalhadores em condições 

precárias?”, provoca.
De modo geral, os grandes 

bancos não liberam financiamento 
para empresas que constam na lista 
do Ministério do Trabalho como 
empregadoras de trabalhadores em 
condições análogas à escravidão. 
Também são adeptos dos Princípios 
do Equador, iniciativa mundial que 
define critérios socioambientais 
para liberação de crédito a partir de 
US$ 10 milhões. No Itaú Unibanco, 
existe avaliação de risco para pro-
jetos a partir de R$ 5 milhões e, no 
Banco do Brasil, de valor igual ou 
superior a R$ 2,5 milhões.

Mas e o crédito para o posto 
de gasolina que pode ter alto po-
tencial poluidor? “Para avaliação 
socioambiental do financiamento 
de menor valor, ainda precisamos 

desenvolver mecanismos”, reco-
nhece Wagner Siqueira, do Banco 
do Brasil.   

No relatório anual de susten-
tabilidade do BB consta como um 
dos sete desafios listados “aprimo-
rar a avaliação socioambiental nos 
processos de análise de risco de 
crédito”. O balanço anual do Itaú 
informa que, das 1.116 empresas 
que tiveram risco socioambiental 
avaliado no ano passado, menos de 
1% teve parecer desfavorável. 

Para o ambientalista Roland 
Widmer, numa escala de 0 a 10, 
em que o extremo superior é a 
adoção integral das práticas que a 
sociedade civil especializada pede, 
os bancos estão no grau 3. “Tem 
algum avanço, mas ainda fazem 
coisas indefensáveis”, critica.   

Público desconfia de “maquiagem verde”

Os grandes bancos brasileiros 
não revelam cifras, mas é notório 
o investimento pesado na adoção 
de práticas que levem em conta os 
impactos sociais e ambientais. Não 
se trata somente de reciclar lixo, 
reduzir o consumo de água e luz e 
neutralizar a emissão de carbono 
das agências. Os relatórios anuais 
de sustentabilidade se tornaram 
instrumentos de gestão e são hoje 
tão comuns quanto a preocupação 
em aumentar a base de clientes.

O Real é tido como um dos 
pioneiros na seara sustentável no 
País. Conseguiu o reconhecimento 
até de ambientalistas. Nos últimos 
quatro anos recebeu 65 premia-
ções, a mais importante delas no 
ano passado, o FT Awards 2008, 
concedido pelo jornal britânico 
Financial Times em parceria com 
a International Finance Corpora-
tion, braço do Banco Mundial. 

Em processo de unificação 
operacional com o Santander, 
mil funcionários da corporação, 
gerentes de relacionamento e até 
altas lideranças passam por um ali-
nhamento de conhecimento sobre 
o tema, o que não é considerado só 
“uma nova regra no trabalho”. “In-
serimos critérios de sustentabili-
dade no processo de aprovação de 
produtos, em iniciativas de enga-

jamento de funcionários 
e fornecedores e análise 
de risco socioambiental 
de clientes corporativos”, 
explica Maria Luiza Pinto, 
diretora executiva de de-
senvolvimento sustentá-
vel do Grupo Santander. 

A ideia básica é dis-
seminar o novo conceito 
dentro e fora da empresa. 
A avaliação é que ele tem 
funcionado na construção 
da imagem do banco. 
“Sabemos que temos de 
avançar, mas creio que 
há muita consistência na-
quilo que comunicamos”, 
completa Maria Luiza. 

Estratégia
Também em processo 

de unificação, o Itaú Unibanco se 
orgulha de ter apresentado o re-
latório anual de sustentabilidade 
dois meses após aprovada a fusão 
pelo Banco Central. Considerado 
o maior conglomerado financeiro 
do hemisfério Sul, colocou a sus-
tentabilidade como pilar central 
da nova governança da empresa. 
“É o grande direcionador das 
demais políticas. Significa que o 
próprio banco tem uma operação 
saudável. É parte intrínseca do 

negócio. A mensagem é que isso 
é estratégico, a boa imagem é 
consequência natural”, explica 
Sônia Favaretto, superintendente 
de sustentabilidade. 

O Itaú já tinha uma forte asso-
ciação com as questões ambien-
tais. Em 2007, trouxe ao País Al 
Gore, ex-vice-presidente norte-
americano e prêmio Nobel da Paz, 
um dos símbolos da luta contra o 
aquecimento global. O novo banco 
reforça a empreitada, principal-

mente no incentivo ao 
desenvolvimento de so-
luções para combater as 
mudanças climáticas. 

A corporação é segui-
dora do Carbon Disclosu-
re Project (CDP), inicia-
tiva global cujo objetivo é 
informar aos investidores 
os inventários de emissão 
de gases de efeito estufa 
das grandes companhias. 
“É certo que não estamos 
satisfeitos, e agora temos 
uma agenda para seguir”, 
aponta Sônia. 

Projetos sociais
A sustentabilidade 

passa por diversas leitu-
ras. No Banco do Brasil, 
foi adotada como carta 

de princípios há seis anos. Para 
a maior instituição financeira 
estatal do País, a prática mais 
inovadora é a chamada Estratégia 
de Desenvolvimento Regional 
Sustentável, um trabalho de 
oferta de linhas de crédito, busca 
de fornecedores, viabilização de 
uma cadeia de negócios. Entre 1,2 
milhão de famílias atendidas pelo 
programa — que consumiu R$ 5,5 
bilhões em janeiro deste ano — 
estão as bordadeiras do interior 

do Rio Grande do Norte. 
“Esta iniciativa não é para 

aumentar a base de clientes. O 
fato é que a sustentabilidade é 
hoje uma cobrança dos consu-
midores, dos investidores. Para 
os investidores, faz mais sentido 
apostar em empresas que sigam 
essa linha do que investir naque-
las que não a adotem e, de repen-
te, têm o valor deteriorado por 
algum escândalo corporativo”, 
acredita Wagner Siqueira, geren-
te executivo de responsabilidade 
socioambiental do BB. 

No Bradesco, que há dois 
anos adotou a marca Banco do 
Planeta, há outro modo de con-
trolar o impacto socioambiental. 
Entre os direcionamentos está o 
“crescimento da base de clientes 
de forma duradoura e sustentá-
vel, não a qualquer preço”. Um 
dos expoentes dos investimentos 
na área é a Fundação Bradesco, 
que mantém 110 mil alunos em 
escolas próprias espalhadas pelo 
País. “A estratégia de sustenta-
bilidade é uma maneira de criar 
o necessário equilíbrio entre o 
futuro do nosso negócio como 
empresa e o futuro da socieda-
de”, conceitua Jean Phelippe 
Leroy, diretor de relações com o 
mercado do banco.

Maria Luiza, do Grupo Santander: conceito  
disseminado dentro e fora da empresa

D
iv

ul
ga

çã
o

Onda verde dos bancos é marolinha?
Instituições financeiras adotam políticas de sustentabilidade, mas pesquisa mostra que clientes ainda desconfiam

MM 1362 Sustentabilidade   33 4/6/2009   17:41:20

Text Box
Foto



.34 8 de junho de 2009

REPORTAGEM  Sustentabilidade

Nas telas e nas páginas
Veículos de comunicação se mobilizam para produzir conteúdo e atender à demanda crescente pelo assunto.

Meio ambiente era um tema no 
mínimo mal abordado pela mídia 
em geral. Há três anos os cientistas 
do Painel de Mudanças Climáticas 
da ONU alertaram que o aqueci-
mento global já era uma realidade 
em ritmo acelerado, engolindo 
geleiras. Foi o suficiente para dar 
grande apelo ao assunto. Como 
força de combate ao problema, o 
conceito de sustentabilidade se 
espalhou pelas empresas, come-
çou despertar a curiosidade do 
grande público e se tornou pauta 
obrigatória. Atualmente é mais do 
que isso: virou moda, é chique. 
Embala a criação de programas de 
TV, títulos de revistas e portais na 
internet. Sem contar a cobertura 
diária dos jornais.

A Editora Abril tem um ro-
busto projeto que pretende ser 
referência no setor e completa três 
anos em julho. A ação é transversal 
e atinge 36 de suas publicações 
— de Veja, Exame e Superinte-
ressante até Capricho e Recreio. 
O núcleo Planeta Sustentável 
dá suporte editorial e consultivo 
para a produção anual de 150 
reportagens. Algumas realizadas 
em parceria, como a feita com o 
Instituto Mckinsey, que mapeou a 
situação do Brasil na economia de 
baixo carbono.

“A estratégia é estar em todo o 
espectro da audiência, da Exame à 
Recreio. Não se trata de discurso 
de nicho, queremos abordar todos 

A vastidão do conceito de 
sustentabilidade possibilita um 
manancial de pautas, mas também 
assusta a televisão. Qual tema mais 
interessa ao público e como abor-
dá-lo com uma linguagem adequa-
da? Nas emissoras brasileiras, as 
primeiras respostas vieram com 
a escolha do consumo consciente 
embalado por um reality show. 

Desde o início de maio, o 
Fantástico, da TV Globo, leva ao 
ar o Mudança Geral. O quadro 
acompanha o cotidiano da família 
Meneghini, em São Paulo. A cada 
domingo os telespectadores esco-
lhem as ações (algumas sugeridas 
pelos consultores) que os pais e os 
dois filhos devem seguir na sema-
na, como reduzir o desperdício, 
economizar energia elétrica, con-
sumir menos frituras e até atitudes 
em relação ao castigo das crianças. 
E também enviam vídeos relatan-
do as próprias experiências.

Não deixa de ser relevante um 
programa com acesso direto ao 
grande público tratar de susten-
tabilidade nas noites de domingo. 
A audiência caiu um pouco nos 
últimos anos, mas ainda gira em 
torno de expressivos 25 pontos. 
Mas é preciso registrar que o 
pioneirismo no formato é da TV 
Cultura, que exibe desde o início 
de abril, também aos domingos 
(com reprise às quartas-feiras), o 
reality show EcoPrático.

A cada semana os dois apre-
sentadores visitam uma casa 
diferente. Na primeira temporada 
foram dez famílias, que geraram 
dez programas e dois especiais. O 
propósito é promover mudanças 
físicas e comportamentais entre 
os visitados, uma visão prática de 
sustentabilidade aplicada ao coti-
diano. Em um dos episódios estão 
em foco as novas necessidades 
de arrumação e consumo de água 

da família Lima — um casal que 
vive em um apartamento, em São 
Paulo, e tenta se reajustar depois 
da chegada da filhinha.

O projeto é resultado de uma 
produção sugerida pela jornalista 
Maria Zulmira de Souza, que era 
colaboradora do Repórter Eco, 
outro programa da TV Cultu-
ra, e converteu-se em uma das 
apresentadoras do EcoPrático. 
A atração tem atingido audiência 
de um ponto no Ibope, que é mais 
ou menos a média da emissora. O 
telespectador também participa 
por e-mails e pelo blog.

As maiores fatias de público 
do programa estão nas classes C 
(63%) e A/B (30%). O EcoPrático 
é, digamos, sustentável econo-
micamente. Tem quatro cotas 
de patrocínio vendidas. “Parece 
evidente que existe mercado, 
considerando que os programas 
de sustentabilidade vão se avolu-

mando. Já temos o Repórter Eco e 
o Balanço Social. O EcoPrático já 
assegurou a produção imediata de 
mais duas temporadas, e a Globo 
lançou o Mudança Geral,” afirma 
Gabriel Priolli, coordenador dos 
núcleos de conteúdo e qualidade 
da TV Cultura. Sobre a atração da 
líder de audiência, Priolli não fala 
em cópia, mas em “pensamento 
simultâneo”. 

Curta duração
A TVA também colheu boa res-

posta do mercado quando lançou o 
projeto Dicas para uma Vida Sus-
tentável. Um conjunto de quatro 
programetes de 30 segundos foi 
exibido nos principais canais da 
operadora, seguindo a adequação 
ao target. Em pauta, informações 
sobre como economizar água e 
energia e como separar o lixo 
para a reciclagem corretamente. 
Inicialmente iriam ao ar por um 

mês, mas o resultado satisfatório 
levou à prorrogação da campanha 
por mais três meses. O patrocínio 
foi da Eletronuclear, que controla 
a usina nuclear situada em Angra 
dos Reis, no Rio Janeiro. 

O conteúdo foi desenvolvido 
pela produtora da TVA, de acordo 
com as diretrizes apontadas pelo 
cliente. “Os programetes estão 
totalmente integrados ao mer-
cado e despertaram o interesse 
de empresas preocupadas com a 
responsabilidade social, pauta obri-
gatória das grandes companhias 
atualmente”, afirma Marcelo Leite, 
gerente nacional de publicidade, 
permuta e mar keting. E usina 
nuclear combina com sustentabi-
lidade? “O intuito do patrocinador 
foi justamente mostrar à população 
que a energia nuclear é uma fonte 
de energia limpa, que não agride 
o meio ambiente e é totalmente 
sustentável”, acredita Leite.

TVs apostam em documentários e reality shows

os aspectos da vida”, explica Caco 
de Paula, que divide o tempo 
entre os afazeres de publisher do 
Planeta Sustentável e a direção do 
núcleo de Turismo da Abril.

O projeto alimenta também um 
site no qual estão alojadas 3 mil 
reportagens. Há ainda a proposta 
de ações interativas com o intuito 
de estabelecer uma rede social. 
Professores, por exemplo, são 
questionados: que plano de aula 
fariam sobre sustentabilidade? 
As respostas são levadas para 
especialistas, discutidas e devol-
vidas para a audiência. O Planeta 
Sustentável na web recebe 250 mil 
visitas por mês. É uma espécie de 
ciclo virtuoso. “A Abril lida com 
educação faz tempo, por interesse 
social e, por que não, econômico. 
Claro que interessa aumentar o 
número de leitores. O Planeta tam-
bém está inserido nesse contexto”, 
avalia o publisher. 

Outra iniciativa bem-sucedida  
do núcleo foi a publicação do 
Manual de Etiqueta Sustentável, 
com 50 dicas para enfrentar o 
aquecimento global. Dois milhões 
e meio de exemplares foram distri-
buídos encartados nas revistas. A 
estimativa é de que o movimento 
alcance 16 milhões de pessoas. 
No início eram quatro anuncian-
tes, atual mente são seis e há um 
sétimo em negociação. O projeto 
deve ficar ainda mais encorpado, 
com ações nos próximos meses 

em canais de TV do Grupo Abril 
(MTV, Fiz e Ideal).

Segmentação
O jornalista Ricardo Voltolini 

observa com curiosidade a onda 
de sustentabilidade que promove 
um agito no mercado editorial. 
Há quase cinco anos ele lançava 
a primeira publicação dedica-
da exclusivamente ao assunto. 
“Sustentabilidade é hoje um tema 
novo — imagine naquela época. 
É uma linha editorial complexa; 
tive dificuldade para explicar no 
começo. Tinha certeza de que meu 
projeto era um empreendimento, 
tanto que sempre tivemos ope-
ração superavitária”, revela com 
orgulho.

A Ideia Socioambiental é tri-
mestral, tem tiragem de 10 mil 

exemplares só para assinantes e 
foca principalmente na susten-
tabilidade empresarial, aprofun-
dando cenários e tendências. Não 
sem motivo, o grosso do público 
(80%) é o profissional das grandes 
corporações interessado no tema. 
A publicação também tem vida 
na internet: pelo site passam 50 
mil visitantes por mês, segundo 
Voltolini. “Fico muito satisfeito em 
saber que artigos e matérias são 
utilizados como base para treina-
mento nas empresas”, afirma. 

Quatro apoiadores de longo 
prazo dão sustentáculo financeiro 
à publicação. “Não vejo um modelo 
de negócio possível que contemple 
a venda em banca de jornal”, pon-
dera o criador da revista.  

O publicitário Oscar Lopes Luiz 
é ainda mais otimista: acha que há 

mercado. “Só é preciso discernir 
o verdadeiro conceito de susten-
tabilidade”, acredita. Ele dirige 
o instituto que publica há quase 
três anos a revista NeoMondo.  A 
tiragem é de 30 mil exemplares 
mensais (10 mil para assinantes e 
20 mil distribuídas gratuitamente), 
a maioria em São Paulo. 

“Tivemos um começo de ano 
difícil com anunciantes, mas a 
partir do meio do ano já deu uma 
luz novamente”, avalia Oscar, 
crente de que a segmentação é 
um caminho para lá de sustentá-
vel para publicações do gênero. 
Será? O tempo vai dizer qual é 
o melhor modelo negócio, mas 
parece não haver dúvida que há 
público leitor.

Mais segmentada ainda é a 
revista Reciclagem Moderna. Se-
gundo seu publisher, Adriano Assi, 
um ex-comerciante de sucatas, é 
a única publicação de negócios 
de reciclagem na América Latina. 
O propósito é mostrar os entra-
ves e oportunidade do setor que 
movimenta US$ 3 bilhões por ano 
no Brasil. 

A revista é bimestral e tem 
quatro anos de vida. É dirigida prin-
cipalmente às indústrias geradoras 
de resíduos, comerciantes e consu-
midores de materiais recicláveis. 
Coloca em circulação 8 mil exem-
plares e agora pretende alçar voos 
ainda mais altos. Em maio começou 
a ser vendida em banca. Planeta Sustentável, da Abril: site recebe 250 mil visitas por mês

D
iv

ul
ga

çã
o

MM 1362 Sustentabilidade   34 4/6/2009   18:11:44

Text Box
Anúncio



.358 de junho de 2009

O papel de cada um
Unomarketing debate adesão de empresas e cidadãos a práticas de sustentabilidade
Fernando Murad

No Natal de 1973, Jaime Ja-
ramillo andava pela cidade de 
Bogotá, na Colômbia, quando viu 
uma menina de rua com os olhos 
brilhando de felicidade e um sorri-
so largo, brincando com uma caixa 
de boneca que tinha caído de um 
carro. Em meio à sua euforia, a jo-
vem fitou os olhos do homem e não 
percebeu que um velho caminhão 
vinha em alta velocidade, sendo 
atropelada e morta pelo veículo. 
“Naquele momento, encontrei 
minha missão na vida”, conta 
Jaramillo, que desde o episódio 
passou a percorrer as ruas da ci-
dade levando alimento e cuidados 
a crianças e adolescentes carentes 
e incentivando-os a redescobrir a 
vida e a paz interior.

Indicado para o Prêmio No-
bel da Paz, Papa Jaime, como é 
conhecido, é fundador da Niños 
de Los Andes, entidade que já 
atendeu mais de 55 mil jovens, 
e foi o inspirador do painel de 
abertura do primeiro Unomarke-
ting – Comunicação Consciente: 
Feira e Seminário Internacional de 
Marketing Sustentável, realizado 
na capital paulista, na semana 
passada. O evento foi organizado 

pela Sator, com patrocínio de Pe-
trobras e UOL, além de contar com 
o apoio e a parceria de uma série 
de empresas, dentre elas o Meio 
& Mensagem.

Com o tema Além da Redação: 
Estou Comprometido com Minha 
Responsabilidade Pessoal? como 
pano de fundo, Papa Jaime com-
partilhou sua experiência de vida 
para mostrar como as pessoas 
podem fazer a diferença. “É o 
momento de questionarmos se 
estamos dando o melhor que po-

A discussão sobre 
a importância dos cer-
tificados de práticas 
sociais e ambientais 
sustentáveis e o com-
portamento dos consu-
midores em relação aos 
produtos que os osten-
tam conduziu o painel 
pautado pelo consumo 
consciente. O norte-
americano Michael 
Conroy, cofundador 
da Colibri Consultoria, 
fez uma apresentação 
antes do debate, com mediação 
da diretora editorial do Grupo 
M&M, Regina Augusto, além 
da participação de Lívio Giosa, 
diretor do Instituto ADVB de 
Responsabilidade Social; Helio 
Mattar, presidente do Instituto 
Akatu; e Oskar Metsavaht, dono 
e criador da grife Osklen (ver 
matéria na página 30). 

“Os produtos que têm esses 
selos vêm com uma promessa: a de 
que são produzidos de maneira cor-
reta e sustentável”, disse Conroy. 
Segundo ele, a certificação da ca-
deia de suprimentos traz benefícios 
em termos de marketing e finanças 
e aprimora o que chamou de “licen-

Consumo consciente pode estimular 
nova postura das corporações

demos dar ou se estamos apenas 
sobrevivendo. Quando estamos 
conscientes, desfrutamos a vida 
com plenitude. Temos que dar sem 
esperar receber, e nunca, nunca, 
nunca deixar de sonhar”, relata.

Segundo Albert Alcouloum-
bre, da Rede Globo, um dos 
debatedores do seminário, o ce-
nário apresentado por Jaramillo é 
comum às regiões metropolitanas 
em função da concentração de 
renda provocada pelo sistema 
econômico, que está em xeque. 

“Ficou evidente que não vivemos 
uma crise apenas econômica, mas 
de valores humanísticos, fruto 
da ausência de valores éticos. A 
dúvida é se essa recuperação da 
economia não representa a volta 
a um modelo falho em aspectos 
éticos e morais. Fica a pergunta: 
como ir além da conscientização e 
chegar à prática?”, questionou.

Para Christina Carvalho Pinto, 
presidente da Full Jazz, a men-
sagem principal que fica é que o 
que vivemos agora reverbera no 
universo. “Receber o chamado 
briefing do chamado cliente e 
criar algo que resolvesse não 
estava dando sentido à minha 
vida. Comecei a me perguntar: 
quem é o cliente? Quais os efei-
tos das minhas ideias? Descobri 
que o mundo da propaganda é 
muito restrito. Hoje procuro os 
Jaimes que estão dentro de cada 
um”, contou.No painel Processos 

Criativos x Valores, Sentimentos 
e Emoções: Qualidade e Com-
prometimento com o Resultado, 
Yacoff Sarkovas, diretor da Sig-
nifica, abordou as maneiras pelas 
quais as marcas podem interagir 
com seus públicos a fim de con-
cretizar sua essência, alinhando 
prática e discurso. “A marca deve 
agir para depois falar e envolver. 
Existe tanto excesso de atividade 
e falta de comunicação quanto 
falta de atividade e excesso de co-
municação. É preciso equilíbrio. 
O consumidor não é bobo. É im-
portante levar uma comunicação 
relevante”, apontou.

Para Paulo Lima, sócio e fun-
dador da Trip Editora, dois emble-
mas da comunicação em relação 
à sustentabilidade devem ser a 
coerência e a verdade. “Existe 
uma moda de sustentabilidade, e 
tenho visto pouca coerência. Não 
generalizo, mas ainda há muitas 
empresas que veem isso como 
filantropia. O jeito de ser precisa 
ser sustentável. É preciso ter claro 
o conceito de interdependência, 
desde a crise financeira até o 
aquecimento global”, argumentou 
Lima. “Não basta viver de discur-
sos. É necessário denunciar e 
organizar”, completou Antonio 
Peres, da Peres & Partners, de 
Portugal, destacando o papel da 
sociedade civil.

Papa Jaime: “Quando estamos conscientes, desfrutamos a vida com plenitude”

Conroy: certificação funciona como aval de entidades ambientalistas

ça social” da empresa. “Quando um 
produto consegue uma certificação 
dessas, é como se estabelecesse uma 
ação de co-branding com as organiza-
ções envolvidas, como Greenpeace ou 
WWF”, afirmou.

Para os integrantes da mesa, 
a atitude dos consumidores pode 
estimular práticas das empresas. 
“O ato de consumo de uma única 
pessoa já é bastante transformador, 
se considerarmos que vivemos, em 
média, 72 anos, e influenciamos 
um grande número de pessoas ao 
nosso redor”, lembrou Lívio Giosa. A 
opinião foi compartilhada por Oskar 
Metsavaht. “A mudança de atitude 
do consumidor é mais importante 

e efetiva do que co-
brar as instituições”, 
afirmou. 

O empresário do 
mundo da moda defen-
deu que o consumidor 
não pode apenas criti-
car o que as empresas 
têm feito de errado. 
“Não é só ficar apontan-
do o dedo e cobrando. 
São mudanças difíceis 
de ser implantadas. Por 
isso, temos de identifi-
car as primeiras ações 

de um processo e incentivá-las. 
As pequenas mudanças devem 
ser aplaudidas. É preciso mostrar 
um caminho — que não será per-
corrido em um ano”, ponderou. 

Helio Mattar endossou as 
palavras de Metsavaht. Para ele, 
é preciso incentivar todas as 
ações positivas para estimular a 
indústria e os empresários como 
um todo. “Temos de valorizar o 
copo meio cheio. Estamos em 
um processo de transição. Não 
há uma empresa que não faça 
uma ou duas coisas erradas. Não 
se pode apenas olhar o copo meio 
vazio”, ponderou.

Jonas Furtado
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A palavra sustentabilidade en
trou na moda e vem sendo alardea
da pelos quatro cantos do mundo, 
mas isso não quer dizer que o 
conceito de desenvolvimento 
sustentável tenha sido totalmen
te assimilado pela sociedade. No 
entanto, se esse pensamento não 
for posto em prática, a população 
mundial sofrerá as consequências. 
“O tipo de desenvolvimento que ti
vemos até agora não é sustentável. 
Se continuarmos assim, nossos 
recursos energéticos não perdu
rarão mais de 50 anos. É preciso 
evitar esse processo”, disse o físico 
e cientista José Goldemberg, que 
participou do primeiro Unomarke
ting – Comunicação Consciente: 
Feira e Seminário Internacional de 
Marketing Sustentável, realizado 
na capital paulista, na semana 
passada.

Em sua apresentação no painel 
Projetos Mobilizadores e Comuni
cação Estratégica, ele fez um aler
ta: “Em 10 mil anos aprendemos 
a matar outros seres humanos por 
meio de guerras sangrentas, mas 
não deixávamos marcas físicas, 
não mudávamos o meio ambiente. 
Com a Revolução Industrial des
cobrimos uma experiência plane
tária: a mudança atmosférica. Os 
prenúncios das mudanças são o 
aumento de um metro no nível do 

A responsabilidade das empre
sas repercutiu em vários painéis. 
Em uma apresentação aplaudi
díssima sobre ética, o presidente 
da Thymus, Ricardo Guimarães, 
afirmou que, no panorama atual, 
quem mente em comunicação, 
supervalorizando o caráter socio
ambiental das ações da companhia, 
coloca em risco todo o negócio. “É 
uma sacanagem com o acionista”, 
disparou. Para Guimarães, é neces
sário uma “erotização da susten
tabilidade para que ela fertilize”. 
“Vejo as empresas lidarem com 
a sustentabilidade sem nenhum 
prazer. É sempre um processo de 
culpa, olhando para o passivo e não 

para o futuro”, concluiu. 
O presidente da AgênciaClick, 

Abel Reis, disse que as marcas 
têm a obrigação de colaborar na 
construção de um mundo ao qual 
as pessoas queiram pertencer. 
“É preciso criar uma biosfera da 
marca, um conjunto de referên
cias e significados. Com isso, as 
empresas passam a ter responsabi
lidades éticas, compromissos com 
valores”, explicou. 

A maioria dos participantes dos 
painéis relacionados à tecnologia 
foi unânime ao enaltecer o poder 
conferido pelas ferramentas da in
ternet ao consumidor. “A tecnologia 
potencializa o comportamento do 

consumidor. Redes sociais sempre 
existiram, mas antes requeriam a 
presença física das pessoas”, opi
nou Leandro Cruz de Paula, diretor 
da Microsoft Advertising. 

Para o consultor Marcelo Cou
tinho, a transferência do poder 
de informação é um caminho 
sem volta. “As velhas técnicas de 
comunicação controladas não vão 
conseguir segurar isso”, ressaltou. 
“Uma regulamentação das redes 
sociais só seria possível dentro de 
um regime totalitário forte o bas
tante para prejudicar o interesse 
das empresas, como na China”, 
avaliou. “Estamos vivendo uma 
explosão na oferta de conteúdo. 

E, na publicidade, migramos para 
o modelo de socialcast, no qual as 
pessoas usarão o conteúdo gerado 
pelas marcas para falar delas.”

A única voz destoante foi a de 
Felipe Soutello. O presidente do 
Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal (Cepam) 
mostrouse cético quanto ao cará
ter transformador das redes sociais 
da web. “Vejo um grande potencial, 
sem dúvida. Mas sou pessimista em 
relação a usar esses instrumentos 
para motivar as pessoas a parti
cipar das discussões públicas”, 
afirmou. “Isso não acontecerá só 
pelos meios.”

Jonas Furtado

Caminho sem volta e sem fim
Especialistas defendem ampla comunicação de temas ligados ao meio ambiente e publicação de balanços sociais
Fernando Murad

Internet, aliada do consumidor e dos movimentos sociais

Goldemberg: “O tipo de desenvolvimento 
que tivemos até agora não é sustentável”

mar desde 1850 e o aumento de 
um grau na temperatura média 
mundial. Até 2050, a temperatu
ra deve subir outros dois graus. 
Pode não parecer muito, mas é”, 
destacou.

Se continuarmos nesse ritmo, 
segundo Goldemberg, poderemos 
replicar a experiência da Ilha de 
Páscoa. A população local desen
volveu uma civilização pujante 
que, em seu auge, chegou a ter 
30 mil pessoas. Quando ela foi 
descoberta, em 1750, só restavam 
cerca de 200 pessoas morrendo de 
fome e nenhuma árvore. Eles ex
ploraram os recursos de maneira 
tão predatória que se esgotaram 
e, com isso, sua sociedade ruiu. 
“Defender a sustentabilidade virou 

politicamente correto, o que é 
próximo da hipocrisia. É preciso 
melhorar o processo produtivo. As 
empresas devem publicar também 
um balanço ambiental”, defendeu 
o cientista.

para a sobrevivência numa época 
de escassez”, arrematou Voltolini. 
“A sustentabilidade envolve o 
mundo corporativo e a vida. É um 
caminho sem volta e sem fim. O 
homem não é capaz de destruir o 
planeta, mas o planeta pode des
truir o homem”, complementou 
Davis Tenório, do Grupo Eco.

Juventude alienada
Os jovens brasileiros parecem 

estar longe de entender o tema 
sustentabilidade. Pelo menos é o 
que aponta o 4o Dossiê Universo 
Jovem MTV, apresentado por José 
Wilson Fonseca, diretor geral da 
MTV Brasil, na palestra Juventu
de e as Interações Midiáticas. O 
levantamento, que ouviu jovens 
de 12 a 30 anos das classes A, B 
e C, de nove cidades brasileiras, 
apontou que apenas dois em cada 
dez jovens se preocupam com o 
meio ambiente.

A amostra foi divida em cinco 
perfis, de acordo com o nível de 
conhecimento e engajamento. 
No topo estão os Teóricos (26%), 
grupo que tem maior conhecimen
to teórico e são mais idealistas. 
Porém, a atuação efetiva não é 
tão alta. Em seguida aparecem os 
Intuitivos (21%) e os Refratários 
(20%). O primeiro grupo tem 
baixa formação e consciência eco
lógica, mas alguma atuação, en
quanto o segundo é o que menos 
valoriza as causas ambientais e o 
que mais concorda que na prática 
não faz nada.

Na sequência aparecem os 
Comprometidos (17%), que co
nhecem e valorizam as causas 
ambientais. Falam sobre isso com 
os amigos e têm pais conscientes 
do legado ecológico. Eles praticam 
seus conhecimentos nas atitudes 
diárias: separam o lixo para reci
clagem e aumentaram o consumo 
de produtos orgânicos. Por fim, 
os Ecoalienados (16%) são os 
que têm o menor conhecimento, 
os que apresentam menos ações 
ecologicamente corretas e menor 
legado ecológico. São também os 
que menos conhecem conceitos, 
fatos e acontecimentos relacio
nados à preservação do meio 
ambiente.

Na opinião de Ricardo Voltoli
ni, da revista Ideia Socioambiental, 
o que mobiliza a sociedade em 
relação ao tema tem a ver com a 
conclusão apresentada pelo Painel 
de Mudanças Climáticas da ONU, 
em 2006, de que o planeta está 
em processo de aquecimento. “O 
termo sustentabilidade entrou de 
forma avassaladora. Virou conver
sa de botequim, tema de eventos 
de moda e sambaenredo de escola 
da semana, mas com nível de su
perficialidade. As mudanças come
çam a se verificar motivadas pela 
culpa e pelo medo. Pela primeira 
vez, as empresas têm pensamento 
sistêmico de que a economia de
pende do social e do ecológico. A 
sustentabilidade é précondição 

Unomarketing, realizado na Fecomércio: feira contou com 50 expositores e evento recebeu cerca de 1,5 mil participantes
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