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As práticas de sustentabilidade ganham cada 
vez mais espaço no marketing das corporações. 
Mas como no mundo da web 2.0 a transparência 
se tornou um valor fundamental na opinião dos 
consumidores, fica também cada vez mais clara a 
necessidade de comunicar as medidas verdes de 
forma bastante cuidadosa — justamente para que 
não seja propagado aquilo que não existe na opera-
ção das empresas. 

“Durante um bom tempo, muitas companhias 
comunicaram mais do que faziam nessa área, e o 
consumidor começou a perceber o abuso. Hoje, exis-
te um processo de amadurecimento da divulgação 
das ações de sustentabilidade que façam parte da 
gestão do negócio e não simplesmente de boas 
práticas de responsabilidade socioambiental”, 
afirma o consultor Percival Caropreso, que 
trabalhou no mercado publicitário por mais 
de 30 anos. 

Essa distorção chegava ao ponto em 
que o investimento em comunicar deter-
minada ação sustentável era bem maior 
do que o custo que a própria medida tinha 
para a corporação. “A empresa comuni-
cava a intenção de ser sustentável, mas, 
na prática, não era”, explica Caropreso. Isso 
começou a ser questionado fortemente pela 
sociedade, por meio de ONGs, da mídia, dos 
formadores de opinião, dos meios acadêmicos 
e, claro, dos consumidores.

Diante de tamanha pressão, era natural uma 
mudança de postura. Essa diferença tem dado mais 
legitimidade a algumas peças publicitárias. Hoje há 

até mesmo a preocupação de auditar o que é apre-
sentado na mídia. O importante, dizem os especia-
listas, é que a companhia aborde suas medidas reais. 
Caso contrário, ela será acusada de greenwashing, a 
prática de maquiar um posicionamento verde. 

Exemplo de empresa atenta ao tema, a Vale 
tem investido na comunicação de suas ações pela 
sustentabilidade. É o caso da campanha “Cada vez 
mais verde. E amarela”, criada pela Africa e veicu-
lada no ano passado, que destacou a importância 
que a companhia dá ao Brasil e ao cuidado com o 
meio ambiente. A peça impressa ressaltava que a 
Vale era a primeira mineradora do mundo a zerar 
seu footprint — termo que significa que foi equili-

brada a relação entre área impactada e área em 
recuperação ou plantada. 

Antes de comunicar qualquer mensagem, 
essa informação é auferida pelo Global 
Reporting Initiative (GRI), um índice in-
ternacional que mede o grau de susten-
tabilidade das empresas no mundo. Não 
é à toa que a respeitabilidade da Vale 
vem crescendo entre os formadores de 
opinião. Prova disso é que ela já faz parte 

de vários rankings que medem a imagem 
das empresas no mercado. 

Um deles, o da Carta Capital, apontou a 
Vale como a segunda companhia mais admi-

rada do País em 2009. Oito anos atrás ela nem 
sequer fazia parte das dez primeiras. Também re-

cebeu o reconhecimento de veículos como O Globo, 
com o prêmio Faz a Diferença, e do JB, com o prêmio 
Brasil Meio Ambiente. Na esfera internacional, o 
índice Golden Sachs (do qual a corporação faz parte 
há quatro anos) a considera a empresa de mineração 
mais respeitada no mundo por suas práticas sociais. 
Um dos motivos dessa deferência é que a Vale faz 
um forte investimento no desenvolvimento de co-
munidades localizadas no entorno de suas minas, 
inclusive para elevar o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). O objetivo é levar esses grupos a 
encontrar suas vocações econômicas e não depender 
exclusivamente da Vale. 

Dentro da companhia, está claro o entendimento 
de que ser sustentável na prática é uma parte impor-
tante do negócio. E essa compreensão passa tam-
bém pelos acionistas da Vale. As ações desenvolvidas 
pela empresa são divulgadas o tempo inteiro.

Quem tem preocupação similar é a Philips, com 
o programa Ecovision, que estabelece três metas 
globais de sustentabilidade até 2012: dobrar o fatu-
ramento com produtos verdes, passando dos atuais 
15% para 30%, investir ¤ 1 bilhão em inovação am-
biental e aumentar a eficiência energética em 25%. 
Tudo isso vem sendo comunicado pela empresa 
nas suas várias mídias, desde um blog de eficiência 
energética e o site de sustentabilidade até uma ação 
no Walmart com a exposição de toda a linha verde 
para massificar esse conceito entre o público final. O 

SUSTENTABILIDADE

Conceito ganha cada vez mais valor dentro das corporações, mas comunicar 
as novas práticas de modo adequado torna-se um desafio para as empresas 
Felipe Porciúncula

O verde invadiu o mercado

Fernando Martins, do Santander: “Queremos juntar ao conceito de sustentabilidade a proposta 
de que, para preservarmos o planeta, temos de fortalecer nossas relações com os clientes”
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projeto-piloto foi realizado em quatro lojas (Osasco, 
Pacaembu, Tamboré e Granja Viana, todas em São 
Paulo), em dezembro de 2008. O objetivo era refor-
çar o conceito de sustentabilidade da Philips e do 
Walmart, além de educar o consumidor e promover 
os produtos sustentáveis vendidos na rede super-
mercadista — como o modelo Flat TV, as lâmpadas 
CFL e os purificadores de água.

Como as campanhas da empresa, em sua maioria, 
são globais, a preocupação maior do marketing é 
adaptá-las de forma correta para ser entendida pelo 
consumidor brasileiro. O conceito é o mesmo, mas 
é necessário que a ação ganhe contornos nacionais 
para que cause impacto e atinja resultados. 

“O maior desafio é vencer a barreira do curto 
prazo. Apesar de o consumidor brasileiro ser cons-
ciente da necessidade de poluir menos, na hora da 
compra ele opta pelo menor preço”, afirma Markus 
Nakagawa, assessor de sustentabilidade da Philips. 
A estratégia, então, qual seria? “Nossa tarefa é fazer 

O consultor Percival Caropreso diz que há um processo  
de amadurecimento da divulgação das ações sustentáveis

uma comunicação que eduque para o consumo de 
fato mais consciente”, completa. Isso quer dizer, por 
exemplo, deixar claro ao comprador que, mesmo que 
pague mais por lâmpadas “verdes”, elas consomem 
bem menos energia. 

Para mudar essa visão de que o preço é o cri-
tério principal, portanto, o marketing dos produtos 
ecoeficientes deve explicitar que a troca vale a 
pena. “Ele precisa ser convencido de que o preço 
a mais agrega valor, traz melhor qualidade de vida 
e o torna um cidadão que cuida do planeta. Se ele 
incorporar o longo prazo no seu orçamento, a sua 
postura diante da prateleira vai mudar de forma 
definitiva. Para conseguir isso, entretanto, leva 
tempo”, pondera Nakagawa.

Essa questão lembra outros grandes momentos 
de mudanças nas estratégias de marketing — caso 
dos movimentos em torno da qualidade total e do 
respeito ao consumidor. “Muitas empresas propa-
gandeavam que o seu cliente estava em primeiro 
lugar, mas não tinham nem um SAC organizado. 
Com a sustentabilidade é a mesma coisa. Não basta 
dizer que é sustentável; isso tem de fazer parte da 
gestão e das operações da companhia para que 
ela tenha legitimidade de vir a público comunicar”, 
analisa Caropreso.

Esse é o caso do Banco Real, reconhecidamente 
uma empresa que investe em práticas sustentáveis 
não só em suas operações bancárias (oferece cré-
dito diferenciado a companhias que têm a mesma 
preocupação com a ecoeficiência), mas também no 
controle de seus próprios resíduos. Para a instituição, 
o assunto é tão sério que em 2007 ela construiu 
uma agência totalmente sustentável, na Granja Via-
na, região metropolitana de São Paulo. A empresa 
recebeu o selo Leed (de Leadership in Energy and 
Environmental Design), atribuído pelo Green Building 
Council, entidade norte-americana que certifica obras 
construídas segundo práticas sustentáveis. 

Com a incorporação do Real pelo Santander, 
todo esse ativo de credibilidade vem sendo usado 
nas novas campanhas para mostrar aos seus 10 
milhões de clientes que o melhor das duas marcas 
foi mantido. “Queremos juntar ao conceito de sus-
tentabilidade a proposta de que, para preservarmos 
o planeta, temos de fortalecer nossas relações com 
os clientes. É preciso um equilíbrio no diálogo para 

viver bem. Isso é tão sólido que achamos essencial 
concretizar essa ideia”, coloca Fernando Martins, vice-
presidente executivo de gestão da marca, marketing 
e comunicação corporativa do Santander. 

Impacto
O esforço teve reconhecimento. Em 2009 o Grupo 

Santander Brasil recebeu o Prêmio Eco da Câmara 
Americana de Comércio (Amcham) e do jornal Valor 
Econômico, na categoria Sustentabilidade no Modelo 
de Negócios (também conferido à Natura). Além 
disso, a instituição chegou a finalista do Sustainable 
Banking Awards, do jornal Financial Times, na dispu-
ta pelo título de banco sustentável do ano. 

Uma das medidas emblemáticas foi mudar a ad-
ministração central do banco para o prédio com maior 
certificação do Green Building no País. E isso teve 
impacto direto na comunicação: o cliente, ao entrar na 
agência, percebe que a sustentabilidade está em tudo 
que a instituição faz. Até o extrato que ele recebe é 

Markus Nakagawa, da Philips: “Nossa tarefa é fazer uma  
comunicação que eduque para o consumo de fato mais consciente”

A Vale investe na comunicação de suas práticas. A campanha “Cada vez mais verde.  
E amarela” destacou a importância que dá ao cuidado com o meio ambiente

Livi, da Talent: “Falar de sustentabilidade significa que todos os avanços em qualidade e 
tecnologia continuam a acontecer, só que incorporando valores socioambientais”
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impresso em papel ecologicamente correto — o que é 
uma evolução e tanto: se comparado ao papel reciclado, 
sua produção consome menos água e energia.

A própria agência de comunicação que atende o 
Santander teve de rever seus conceitos para incorporar 
essa visão de sustentabilidade. “Foi difícil para todo o 
mercado publicitário criar peças com esse novo olhar. 
Para nós, na época (em 2002), isso era conversa de 
ONG e não de um banco. Tivemos de entender que o 
negócio da empresa tinha mudado de lógica”, lembra 
João Livi, diretor de criação da Talent.

A reviravolta foi tamanha que a agência negociou 
com o Real — quando ainda pertencia ao grupo ho-
landês ABN Amro — para que os comerciais de TV 
tivessem três minutos em vez dos tradicionais 30 
segundos. “Tivemos de explicar ao cliente o que era 
aquela mudança de postura e quais os seus desdo-
bramentos para o futuro do banco”, enfatiza Livi. De lá 
para cá, o Santander só cresceu. E as campanhas foram 
avançando cada vez mais na direção de apresentar os 
novos conceitos que o banco estava implementando.

Outra empresa que também investe pesado na 

formação desse consumidor diferenciado é a Natura, 
que conta com 50 milhões de compradores de seus 
produtos no Brasil e tem sua marca associada à 
proteção do meio ambiente, conforme detectou o 
Ibope. Dona de um lucro líquido de R$ 190 milhões 
em 2009, a Natura tem minimizado suas atividades 
potencialmente agressivas ao verde e disseminado 
para outras empresas as práticas e os conhecimen-
tos adquiridos na experiência da gestão ambiental. 
A política da companhia nesse campo contempla a 
responsabilidade para com as gerações futuras, a 
educação ambiental e o gerenciamento do ciclo de 
vida de produtos e serviços, de insumos e resíduos.

Inovação
“A partir do desenvolvimento de novas tecnologias 

podemos implementar cada vez mais a sustentabilidade 
em todos os processos da empresa. Inovação é um fator 
essencial e intrínseco à sua maneira de ser”, afi rma Carla 
Falchi, diretora de serviços de marketing da Natura. Alguns 
exemplos são o emprego de formulações biodegradáveis, 
a utilização de embalagens recicladas ou recicláveis, a 
ampliação dos produtos com refi l, o uso de insumos 
vegetais sempre que possível e a utilização de ativos da 
biodiversidade extraídos de modo sustentável.

Ao longo da história da companhia há diversas 
ações signifi cativas que podem ser destacadas. Uma 
delas foi o pioneirismo na produção de refi s, iniciada 
em 1983, que, além de diminuir o custo para o cliente, 
reduz o impacto ambiental gerado pelo produto. Esse 
e outros esforços contribuíram para o lançamento, em 
2000, da linha Ekos, que marcou a adoção do uso sus-
tentável da biodiversidade brasileira como plataforma 
estratégica de negócios. A comunicação da empresa 
procurou se inspirar na riqueza natural do Brasil.

Seguindo nessa linha, a Natura buscou a redução 
do desequilíbrio entre a exploração dos recursos na-
turais e sua capacidade de regeneração, contribuindo 
para o desenvolvimento de processos de manejo 
sustentável e gerando renda para a população local. 
Essas ações fazem parte de seu relatório anual.

“Essa história parece a da areia que entra aos pou-
cos na ostra até formar a pérola. Comunicar a evolução 
das empresas é complexo, mas não tem volta. Então, 
falar de sustentabilidade signifi ca dizer que todos 
os avanços em qualidade e tecnologia continuam a 
acontecer, só que incorporando valores fi nanceiros e 
também socioambientais”, avalia Livi, da Talent.

Dez regras para o 
profissional de marketing

Envolva as ações de promoção e 
comunicação da marca em uma pro-
posta sustentável e consciente – Ao 

fazer uma promoção em ponto-de-venda insira 
mensagens que estimulem o consumo consciente 
do produto. Ao lançar um produto, pense na 
certifi cação e no rótulo, que deve conter as infor-
mações corretas para o consumo consciente. Se 
organizar uma convenção para a cadeia envolvida 
em ações de marketing, incentive as pessoas a 
discutir questões de sustentabilidade;

Avalie o que o público vai captar – O 
profissional de marketing tem de 
pensar o que quer dizer exatamente 

sobre o produto e analisar se a mensagem refl ete 
a verdade. Outra medida importante é ser direto, 
evitar autoelogio ou enfeitar a comunicação;

Respeite a cultura das pessoas que 
vão receber as informações – Levar 
em consideração as diferenças de 

credo, cultura e etnia é essencial para uma 
ação efetiva. Nunca comunique algo de forma 
que possa ofender ou diminuir a audiência ou 
parte dela;

Incentive a educação – Por meio 
da comunicação, o profi ssional de 
marketing deve, além de informar e 

entreter, educar. Campanhas precisam ter como 
foco a orientação da sociedade para um compor-
tamento mais consciente e sustentável;

Lembre-se de que comunicação não 
é o que se diz, mas o que se enten-
de – É preciso conhecer o público 

ao qual se está dirigindo. Isso vale para todas as 
áreas, mas alguns temas relacionados à susten-
tabilidade ainda são de difícil compreensão.

O portal Unomarketing elaborou um pequeno manual de conduta responsável para profi ssionais de comunicação 
e marketing, os quais considera responsáveis por um papel fundamental na promoção e no estímulo de ações 
socioambientais. Por esse motivo, o Unomarketing propõe dez medidas para implementar práticas, garantir a 
transparência na comunicação e gerar informações de boa qualidade aos consumidores e ao mercado.

Invista no seu desenvolvimento 
pessoal – Não existe profissional 
de marketing capaz de fazer uma 

comunicação sustentável ou responsável ou ainda 
trabalhar os princípios do marketing consciente 
se ele, pessoalmente, não tiver esses valores 
incorporados;

Busque informação – O profi ssional 
de mar keting que queira promover 
uma comunicação sustentável preci-

sa se informar, analisar cases de sucesso dentro 
desse segmento e encontrar referências;

Procure se familiarizar com termos 
usados por especialistas da área 
– É fundamental entender o que 

se pretende comunicar. Daí a necessidade de 
compreender expressões como triple bottom line, 
greenwashing, RSE, RSC, certifi cação e desenvol-
vimento sustentável, dentre outras;

Aprofunde-se no cliente ou na 
empresa onde trabalha – É preciso 
saber se as informações que recebe 

são verdadeiras ou certifi car-se de que a gestão 
de empresa retrata a realidade do produto ou da 
marca. Não se pode simplesmente passar uma 
mensagem adiante. Lembre-se que, em comu-
nicação consciente, vale a máxima “agir sempre 
antes de comunicar”;

Coloque-se o desafi o de atribuir à 
comunicação ou mesmo à venda 
algum atributo consciente ou trans-

formador que traga valor para a pessoa que a 
recebe – Sensibilize o consumidor para uma 
questão pessoal (como bem-estar) ou para a so-
ciedade (preservação do meio ambiente, consumo 
consciente, educação);
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O portal Unomarketing elaborou um pequeno manual de conduta responsável para profi ssionais de comunicação 

Linha Ekos, da Natura, marcou a adoção do uso sustentável da biodiversidade brasileira como plataforma estratégica de negócios
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