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precisabuscarsaídas
paraaausênciade
alternativasnomercado
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Mudançade
comportamentoé
lenta,apontaestudo

Distância
entre
discurso
eprática

RachelBiderman,pesquisadora doCentro deEstudos emSustentabilidadeda FundaçãoGetulio Vargas
ENTREVISTA

Brasileiro valoriza sustentabilidade,
mas isso ainda não mudou hábitos

SUSTENTABILIDADE

Ocomportamento dos brasileiros
em relação àsmudanças climáti-
cas foi tema de um outro estudo,
o Barômetro Ambiental 2009,
realizado pelaMarket Analysis,
empresa de pesquisa demerca-
do e opinião. Novamente, o estu-
do evidenciou o fosso existente
entre o grau de consciência dos
brasileiros e as atitudes tomadas
no dia a dia.

Foramouvidas 835 pessoas
em nove capitais, durante omês
de julho. Para 86%dos brasilei-
ros, o aquecimento global é um
problema “muito sério” – no en-
tanto, 27% admitiram não ter
feito nada no último ano em ter-
mos de redução de impacto am-
biental. Em relação aos hábitos
cotidianos, 10% reduziram o con-
sumo de energia em casa, 11%
economizaram no uso de água,
4%priorizaram o transporte cole-
tivo e apenas 1%dos pesquisa-
dos comprou algum item que aju-
dasse aminimizar asmudanças
climáticas, como lâmpadas fluo-
rescentes e eletroeletrônicos de
baixo consumo de energia.

Para Fabian Echegaray, dire-
tor daMarket Analysis, a ação
dos consumidores para reduzir
sua pegada ecológica émais con-
creta em relação à redução do
consumo doméstico de água e
energia do que no supermercado.
“O consumidor não está enten-
dendo a relação entre seu ato de
consumir e sustentabilidade”,
afirma. Segundo ele, a informa-
ção sobre os atributos verdes dos
produtos soa hermética para o
consumidor. “Em vez de falar das
próprias ações de sustentabilida-
de, as empresas poderiam trazer
o conceito para a vida do consu-
midor e educá-lo.” ● A.V.

Os números da pesquisa Sus-
tainable Futures 2009 indicam
que os brasileiros têm elevado
grau de consciência sobre
questões ambientais. Apesar
disso, a pesquisadora de consu-
mo e mudanças climáticas do
Centro de Estudos em Susten-
tabilidade da Fundação Getu-
lio Vargas (Ces/FGV) Rachel
Biderman acredita que ainda
faltam informações de caráter
prático para que a teoria se
converta em ações efetivas. Ve-
ja a seguir os principais tre-
chos da entrevista:

O que explica o fato de que cinco

das dez principais preocupações
dos brasileiros estejam ligadas à
questão da sustentabilidade?
Informações sobre temas so-
cioambientais se dissemina-
ram na última década. A temá-
tica também foi incorporada
em todos os níveis de ensino. O
nível de preocupação de forma-
dores de opinião e tomadores
de decisão também aumentou.
Portanto, os temas relaciona-
dos à sustentabilidade estão
mais presentes nos meios de
comunicação, nos espaços de
debate público e até político. Is-
so explica, em parte, o incre-
mento da preocupação do bra-
sileiro com matérias dessa na-
tureza. O tema das mudanças
climáticas globais, dada a com-
plexidade, o nível de urgência
e os impactos reais, talvez te-
nha acelerado e fortalecido a
cobertura jornalística, o que re-
flete sobre a opinião pública.

Vocêachaqueháumdescolamen-
to entre essa consciência de sus-
tentabilidade e a ação? Por quê?
Sim.Muitas pessoas podem es-
tar cientes dos problemas,
mas não sabem nem por onde
começar a agir. Estão receben-
do grande volume de informa-
ção sobre os fatos, os danos
ambientais, mas pouca infor-
mação sobre como agir. Isso é
um desafio. Muitas ONGs, cen-
tros de pesquisa e empresas já
começam a produzir material,
mas ainda falta investimento
em comunicação e educação
para que o impacto seja maior.

O que falta, no seu entender, para
que o brasileiro tome mais atitu-
des práticas?
Algumas respostas não depen-
dem apenas da ação indivi-
dual, mas sim da oferta de al-
ternativa por parte dos seto-
res público e privado. No caso

público, um exemplo claro é a
oferta de transporte público
de qualidade, não poluente ou
menos poluente. No setor pri-
vado, a oferta de produtos sus-
tentáveis a preços acessíveis é
outro exemplo. Mas a falta de

alternativas não é desculpa pa-
ra inação. É preciso buscar saí-
das. Se ninguém quiser ajudar,
não haverá mudança.

Vocêacreditaqueobrasileiroreal-
mente esteja premiando ou punin-

do empresas conforme o grau de
responsabilidade socioambiental?
Creio que isso depende de uma
combinação de fatores, como
nível de escolaridade, percep-
ção e informação do cidadão.
Depende também do bolso.
Aqueles que hoje consomem
produtos orgânicos ainda são
os privilegiados em termos eco-
nômicos. É preciso que se ga-
ranta produção em escala ade-
quada para ampliar o acesso a
produtos mais saudáveis.

As empresas e marcas estão sen-
do ineficientes ao comunicar sus-
tentabilidade ao consumidor?
Não creio que esse seja o pro-
blema. Há ainda alguns desa-
fios. Ações de comunicação
acabam sendo mais eficazes e
impactantes se associadas a
uma comprovação da ação con-
creta em prol do equilíbrio so-
cioambiental. ● ANDREA VIALLI

RACHEL–Empresas têmdecomprovaraçãoambiental concreta

DIVULGAÇÃO

Andrea Vialli

O brasileiro tem elevado grau
de consciência sobre sustenta-
bilidade,superioraodemorado-
resdepaísesricoscomoAlema-
nhaeSuécia.Aomesmotempo,
temgrande dificuldade em tra-
zer o conceito para o seu dia a
diaesuasdecisõesdeconsumo.
Escassezdeáguaepoluiçãoam-
biental, por exemplo, figuram
emterceirolugarentreasmaio-
respreocupaçõesde 61%dapo-
pulaçãoesó ficamatrásdeedu-
cação (68%) e crime e violência
(72%). Mudanças climáticas e
aquecimento global, por sua
vez,sãomotivodepreocupação
para 49%dos brasileiros.

Quando a sociedade é ques-
tionada sobre suas ações efeti-
vas para proteger o meio am-
biente,osnúmerossãomaismo-
destos:27%dosbrasileirosreci-
clam seus resíduos e fazem uso
de produtos recicláveis; 20%
afirmam conservar árvores;
13% dizem proteger a natureza
e apenas 5% controlam o des-
perdício de água.

Essesdadosconstamdapes-
quisa Sustainable Futures
2009, levantamento feito pelo
grupo de publicidade Havas no
qual foram ouvidas mais de 24
mil pessoas em dez países: Ale-
manha,Brasil,China,Espanha,
Estados Unidos, França, Índia,
México, Reino Unido e Suécia.
No Brasil, foram entrevistadas
2.532 pessoas no primeiro se-
mestre de 2009.

O estudo também aponta o
brasileiro como um dos mais
atentos no mundo às práticas
desustentabilidadedasempre-
sas: 86% afirmam estar dispos-
tosa recompensar companhias
comboas práticas e 80%dizem
punir as que agem de forma ir-
responsável nas questões so-
cioambientais.

Porta-voz do estudo noPaís,
André Zimmermann acredita
queograuelevadodeconsciên-
ciasobresustentabilidadepode
ser explicado pela presença do
temanamídia epelapercepção
deque os recursos naturais são

um diferencial do Brasil, consi-
derado um país rico nesse as-
pecto. “O consumidor daqui se
mostrou mais em sintonia com
o temado que os consumidores
dos países desenvolvidos.”

Outrodadoqueamparaessa
percepção:64%daspessoasen-
trevistadas pelo grupo Havas
no País afirmam que aceita-
riam pagar até 10% a mais por
um produto feito de modo so-
cial e ambientalmente respon-
sável – nos demais países, esse
porcentual é de 48%. Outros
84%acreditamquetêmopoder
defazerasempresassecompor-
taremcommaisresponsabilida-
de – o índice médio global é de
63%. “Omundo está caminhan-
donessa direção,mas noBrasil
essatendênciaéaindamaiscla-
ra”, diz Zimmermann.

CETICISMO
Há também no País ceticismo
em relação à falsa propaganda
sobre as atitudes “verdes” das
empresas. Para 64% dos brasi-
leiros, elas só investem em sus-
tentabilidade para melhorar
suaimagempública,oquereve-
la desconfiança em relação às
marcas. “Os consumidores dei-
xamdeserfiéisàsmarcasquan-
do acreditam que falta autenti-
cidadedapartedelas”, dizZim-
mermann.
O tom crítico de boa parte

dos consumidores em relação
às ações sustentáveis das em-
presas indica que as pessoas
não estão vendo correlação en-
trediscursoepráticadascorpo-
rações, acredita Lisa Gunn,
coordenadoraexecutivadoIns-
tituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec). “Obrasilei-
ro está consciente e cobrando
mais ação das empresas, mas a
mudançadehábitosnãodepen-
de só dele”, diz.
Lisaafirmaquefaltainforma-

ção honesta no ponto de venda,
que oriente o consumidor, e so-
brapublicidade.“Aindaémuito
pequena a gama de produtos
que trazem um selo indepen-
dente de eficiência energética,
por exemplo. Só este ano al-

gunsveículoscomeçaramatra-
zer informaçõessobreoquanto
emitem de poluentes. O consu-
midor fica sem parâmetros pa-
ra avaliar”, diz.
Outro obstáculo para uma

ação mais efetiva do consumi-
dornoPaíséofatodequeprodu-
tos “verdes” ou sustentáveis
aindasãovistoscomonichosde
mercadoeficamrestritosacon-
sumidoresdemaiorpoderaqui-
sitivo. “Muitas empresas fabri-
cam 1% de produto ‘sustentá-
vel’ para 99%de produtos ‘não-
sustentáveis’. Paramudar isso,
opoderpúblicopoderiadesem-
penhar um papel de estimula-
dor de um mercado mais res-
ponsável”, afirma Lisa.
O Instituto Akatu, entidade

que incentiva o consumo cons-
ciente, realiza desde 2001 pes-
quisas sobre a percepção do
consumidor brasileiro sobre a
responsabilidade socioambien-
tal das empresas. O último le-
vantamento, feitopelaONGem
2007, também mostrou que o
consumidordesconfiadapropa-
ganda verde das empresas.
“Mais da metade deles não

acreditanoqueasempresases-
tãodizendo”, afirmaHélioMat-
tar, presidente do Akatu. “E is-
so se reflete na ação, porque a
pessoa começa a pensar que
seu ato de consumo, sozinho,
não faz diferença nomundo.”

REDES SOCIAIS
Mattar afirma, no entanto, que
umdosmotoresdemudançade
comportamentoéo acesso à in-
ternet e o fenômeno das redes
sociais, queestão transforman-
doomodocomoasinformações
sobre as empresas circulam.
“As companhias deixaram de
ter controle sobre o que se fala
delas, então precisam ser coe-
rentes e aprender a lidar com
um consumidor sensível às
questões sociais e ambientais,
que vai cobrar isso delas.” ●

‘Faltainformaçãosobrecomoagir’

H6 ESPECIAL SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 out. 2009, Vida & Sustentabilidade, p. H6.




