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79% - Adotar práticas sustentáveis para a produção**
53% - Ser transparente quanto aos riscos e à segurança de seus produtos 
35% - Oferecer tanto produtos verdes quanto convencionais
34% - Comunicar problemas ambientais  
32% - Envolver-se em projetos de responsabilidade social

Atributos de uma companhia verde*
O que uma empresa deve fazer, segundo os entrevistados 

do estudo The Green Revolution:

*para o consumidor norte-americano 
**percentual das respostas sobre o total
Fonte: Grail Research
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Como os consumidores obtêm mais  
informações sobre companhias  

ou produtos verdes
Rótulos e o boca a boca são as fontes primárias quando  

os entrevistados* buscam mais informações

*consumidores do tipo “light green”, que têm noções gerais sobre sustentabilidade; não sendo, 
portanto, os mais radicais (“dark green”)
Fonte: The Green Revolution — Grail Research

Os norte-americanos estão dis-
postos a escutar sobre iniciativas 
sustentáveis, mas as empresas não 
se fazem ouvir. A constatação é do 
estudo recente A Revolução Verde, 
do instituto Grail Research, para o 
qual foram consultados 520 consu-
midores simpáticos a empresas com 
atitudes a favor do meio ambiente e 
que tenham adquirido ao menos um 
produto verde.

Apesar da base pequena, o pú-
blico é selecionado e ajuda a revelar 
dados surpreendentes. A pesquisa 
aponta a ineficiência da publicidade 
na função de comunicar o público 
sobre práticas sustentáveis. Para 
63% dos entrevistados, a principal 
fonte de informação sobre os pro-
dutos verdes são as embalagens 
dos produtos. O bom e velho boca a 
boca vem logo a seguir, servindo a 
45% dos consumidores. Comerciais 
de TV, mídia impressa e sites das 
empresas ficaram bem para trás 
(conferir detalhes no quadro).

De acordo com Kate James, do 
Grail Research e uma das analistas 
do estudo, os resultados do trabalho 
indicam que as empresas não de-
vem apenas procurar o canal mais 
adequado para fazer a comunicação. 
Elas devem criar mensagens espe-
cíficas e orientadas para o público 
que quer atingir. “O que fica claro é 
que muitas das decisões são feitas 
no ponto-de-venda. Esse espaço re-
presenta uma oportunidade para as 
companhias dialogarem com o públi-
co e influenciá-lo naquele momento, 
quando as pessoas estão conferindo 
informações no rótulo”, explica.

No Brasil não há um estudo 
equivalente. Mas Nádia Rebouças, 
da Rebouças & Associados, consul-
toria em planejamento de comuni-
cação estratégica, não tem dúvidas: 
a configuração da propaganda em 

Comunicar, sim. Mas de que modo?

63% - Rótulos
45% - Boca a boca
38% - Comerciais ou infomerciais na TV
34% - Campanha impressa
28% - Sites com informações ou recomendações verdes
21% - Avaliação de produtos feita na internet
18% - Sites corporativos
14% - Documentários na TV
13% - Relatórios especializados
10% - Sites de compras
7% - Blogs verdes ou fóruns online 
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que a verdade absoluta é dita pelo 
anunciante não serve para a nova 
economia verde. Se o objetivo é 
provocar impacto positivo da marca 
sobre as pessoas, então é preciso 
romper com velhos paradigmas. 

Pode ser que muitos dos consu-
midores não estejam familiarizados 
com o termo “greenwashing”, porém 
eles sabem o que significa querer 
aparecer bem na foto, e só. O risco 
para as companhias que se envere-
dam por esse caminho é perder a 
confiança desse público tão cético 
quando se fala de sustentabilidade.

“Não se trata de mudar coisinhas. 
Estão em jogo assuntos muito mais 
complexos. Como a questão se refere 
diretamente à sobrevivência da civili-
zação, as empresas têm de entender 
que é preciso pensar em novas tec-
nologias, novas formas de produção e 
distribuição e também na propagação 
de atitudes”, diz Nádia.

Face a esse cenário, como a em-
presa deve se comportar? Segundo 
Nádia, de cinco anos para cá diver-
sas companhias perceberam que era 
necessário estudar o que deveria ser 
feito para se adequar aos tempos da 
economia verde. De fato, os relató-
rios de sustentabilidade — especial-
mente os que seguem o modelo da 
Global Reporting Initiative (GRI), 
referência mundial em parâmetros 
para produção desses documentos 
— levaram as corporações a esta-
belecer e mensurar processos para 
diversas áreas dentro da companhia. 
Ele, porém, não é suficiente para 
chamar a atenção do público em 
geral. “O relatório acaba se tornando 
um objeto de consulta, nesse caso. 
Ele é importante, mas as empresas 
precisam buscar outras formas de 
dialogar com o consumidor. A comu-
nicação é essencial para a economia 
verde”, observa Nádia.

A tarefa não é simples. Porém, 
segundo ela, há dois pontos que 
devem ser perseguidos: a marca 
não pode mentir a respeito do que 
faz em termos de sustentabilidade 
(o público rapidamente descobre 
se há falhas camufladas e as espalha 
na internet) e ela deve construir 
relacionamentos de confiança, para 
que um consumidor recomende a 
empresa ou seus produtos para os 
amigos e familiares.

Presidente do Instituto Ethos, 
Ricardo Young diz que relatórios 
de sustentabilidade são destinados 
a formadores de opinião, ONGs e 
investidores, dentre outros seg-
mentos específicos. “Assim como 
não uso o relatório financeiro 
para dizer ao consumidor como 
sou idôneo, não posso usar o de 
sustentabilidade para mostrar 
o quanto sou responsável nessa 
área”, pondera. Os documentos são 
fundamentais na economia verde; 
porém, para o público geral, fica a 
pergunta “e daí?” 

Young, em função disso, aponta 
que é um desafio real encontrar uma 
forma de traduzir a informação so-
cioambiental de modo que o consu-
midor entenda e admire os esforços 
da marca. “Muitas vezes, é na prática 
da empresa e em sua comunicação 
cotidiana que esse posicionamento 
pode ser transmitido”, observa. Um 
exemplo disso, indica, é o que a 
Starbucks norte-americana faz. Os 
copos, feitos em material reciclável, 
trazem mensagens contando o que 
a rede faz com o papel utilizado e 
quanto ela investe nesse campo.

No caso de campanhas para a 
mídia de massa, a estratégia pode 
ser tanto comunicar o que tem sido 
feito pela companhia como propa-
gar atitudes que contribuam para o 
meio ambiente. Isso, porém, não é 

consenso. Para Nádia Rebouças, o 
ideal é que a marca se concentre em 
atitudes e em estilo de vida. “Se ela 
aposta que todos nós vamos andar 
de bicicleta, então que ensine a an-
dar de bicicleta.” Em seu entender, 
quem tiver coragem de ousar na 
criatividade e for verdadeiramente 
comprometido, irá se sair bem. 
Como exemplo ela aponta a cam-
panha de 40 anos da Natura, que 
estreou recentemente. A ação diz 
“obrigado” ao público por tê-la aju-
dado na construção da empresa.

Já para Young estes são tempos 
em que a conjunção “ou” deve ser 
substituída pela “e”. Ou seja, vale 
somar estratégias. Uma ação que 

vise comunicar o que a empresa 
assume como compromisso, tal 
qual faz a Coca-Cola com o site 
Viva Positivamente, é uma medida 
importante. Assim como também é 
uma campanha no estilo “Doer”, da 
Honda, criada pela W+K de Londres. 
Feito com animação, o filme dá dicas 
para o motorista ajudar a preservar 
o meio ambiente (como rodar pelas 
ruas com os pneus devidamente 
cheios), ensinando-o a ser um “doer” 
— ou fazedor, em tradução livre. O 
comercial apresenta ainda os mode-
los da fabricante lançados com o viés 
ecológico (entre eles um veículo solar 

e o primeiro híbrido do mundo).

Lena Castellón

do pela Suzano, que no ano passa-
do lançou o papel Report Carbo-
no Zero. As emissões de carbono 
geradas em sua produção são 
compensadas com o plantio de 
árvores em áreas de recuperação 
de mata ciliar. A cada tonelada de 
papel fabricado são plantadas, em 
média, 5,3 árvores. 

“Isso acaba sendo a nossa 
melhor propaganda, junto com 
os selos FSC (Conselho de Ma-
nejo Florestal, em português), 
que certificam toda a nossa 
produção”, conta o diretor de re-
lações institucionais da Suzano, 
Luiz Cornacchioni. Segundo ele, 
a conferência de Copenhague 
pode ser um divisor de águas 
quanto à performance do Brasil 

no comércio internacional. 
“Temos triunfos importantes e 

competitivos para exercer um pa-
pel positivo nas discussões sobre 
mudanças climáticas”, analisa, an-
tes de fazer uma ressalva. “Nosso 
calcanhar-de-aquiles são as emis-
sões de carbono provenientes do 
desmatamento. Espero que o go-
verno assuma metas ambiciosas e 
desafiadoras para não perdermos 
todas as vantagens adquiridas, 
por exemplo, com nossa matriz 
energética limpa.” 

Ações nada pequenas
Para Sandro Bassili, diretor 

de responsabilidade corpora-
tiva da Ambev, a palavra “sus-
tentabilidade” pode causar até 

certa aversão entre o público se 
ela virar modismo. Por isso, as 
empresas que se consideram re-
almente engajadas precisam in-
vestir fortemente em sua política 
ambiental. Eleita neste mês pela 
revista Época entre as 21 empre-
sas com as melhores estratégias 
contra o aquecimento global, a 
Ambev implantou um programa 
de gestão ambiental há 17 anos. 
Hoje, a companhia tem mais 
de 300 funcionários com metas 
de meio ambiente a cumprir.

“Acreditamos na consistência 
do que fazemos porque isso está 
trazendo resultado para o negó-
cio. Nossas práticas reduziram 
absurdamente as emissões de gás 
carbônico. São coisas pró-business 

Zimmermann, da Media Contacts, que fez estudo apontando desconfiança do consumidor: 
“Ele quer que alguém indique os caminhos de como fazer a diferença”

que mostram que não estamos sim-
plesmente abraçando árvores. Não 
é discurso vazio”, diz Bassili.

O executivo argumenta que 
as pessoas não querem paliativos. 
“Elas desejam ações grandes”, 
completa. E ações que tenham 
a ver com o core-business da 
companhia, exatamente para res-
saltar a coerência da atitude. Na 
semana passada, a Ambev veicu-
lou mais uma parte da campanha 

que reforça a marca. Numa das 
peças, o protagonista foi Matheus 
Nogueira Lemos, gerente de meio 
ambiente. E o tema, gestão am-
biental. “É uma comunicação que 
ressalta os atributos da marca. 
Ela mostra o que a companhia 
é e que ela é constituída de pes-
soas”, explica. Para o próximo 
ano, a Ambev planeja algo mais 
focado em sustentabilidade, um 
dos valores da empresa.

População quer recompensar empresas 
com boas práticas. É o que espera a Suzano, 
que lançou o papel Report Carbono Zero
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