
Falta combinar
com o
consumidor
As empresas estão fazendo produtos que
agridem menos o meio ambiente, sem
aumentar o preço. Parece ótimo.
Então por que tão pouca gente compra?/

Aline Ribeiro

Fazia todo o sentido. Quando a
Unilever lançou a versão concen-
trada de seu principal amaciante,

em maio de 2008, parecia ter escutado a
demanda dos consumidores, que diziam
querer comprar produtos mais ecológicos.
Com meio litro, o novo produto rende tan-
to quanto 2 litros da versão convencional.
Como a embalagem é menor, economiza
58% de plástico e, consequentemente, usa
menos petróleo. Seu processo de produção
consome 79% a menos de água. As caixas
que o transportam acomodam mais uni-
dades num mesmo espaço, reduzindo em



COMPRA
SELETIVA

Marcela diz que
prefere produtos
com certificados

ecológicos. Mas se
queixa da falta
de informação

67% as viagens de caminhões para chegar
aos pontos de venda. Mais: o amaciante
concentrado é 20% mais barato. Com
um belo esforço de comunicação - uma
campanha de R$ 32 milhões em dois anos
-, era de esperar que a essa altura o novo
amaciante já tivesse desbancado o velho.
Não foi o que aconteceu. A Unilever não
divulga dados sobre vendas, mas um levan-
tamento feito na rede de varejo Walmart
mostra que o amaciante tradicional ainda
vende 50% a mais que o concentrado. O
amaciante da Unilever é apenas um dos
casos de produtos criados para explorar
o consumo ambientalmente correto. Há
empresas que investiram em mudar sa-
bão em pó, chá orgânico, papel higiénico.
Sem contar as mudanças de embalagem.
Em todos os casos, porém, o resultado tem
sido dúbio. Por quê?

Há pouca dúvida de que o mundo en-
frenta problemas ambientais sérios. Mui-
tas empresas têm investido em ações res-
ponsáveis, seja como forma de economia
(usando os recursos
de modo mais efi-
ciente), seja pelo
apelo de marketing
(projetando a ima-
gem de empresa
amiga da Terra).
Mas a resposta a
essas ações é fraca.
"A sustentabilidade ainda é algo distante do
que vivemos", afirma Hélio Mattar, presi-
dente do Instituto Akatu para o Consumo
Consciente. Uma pesquisa do Akatu revela
que 80% das pessoas dizem valorizar os
produtos verdes. Mas só 30% delas concre-
tizam suas intenções no ato da compra. Há
uma longa distância entre propósito e ação.

Por um lado, alguns desses produtos eco-
logicamente melhores exigem mudanças
de hábitos de consumo - e isso é um obs-
táculo. Em outros casos, como o do sabão
em pó ecológico da Procter & Gamble, as
pessoas resistem porque acham que suas
empregadas domésticas não saberão usar
o produto da forma correta. O detergente
usa 30% menos água que um comum. Sua
fórmula faz menos espuma e, assim, dis-
pensa o último enxágue. Mas ele não fez
o sucesso esperado. "As empregadas não
lêem rótulos", diz a aposentada Cláudia
de Vasconcellos Lameiro da Costa. "Não
adianta explicar. Elas vão continuar achan-
do que só com espuma se lava direito."

Em alguns casos, as empresas deixam de
apostar em inovações que fariam sentido

Um amaciante mais
ecológico custa 20% menos.
Mas ainda perde em vendas

para o convencional

ecológico. Há dois anos a Natura estuda a
criação de uma linha completa (com xam-
pu, condicionador, creme hidratante...)
em pó. A solução economizaria água na
produção, plástico da embalagem e emis-
sões de gases poluentes no transporte. Os
produtos viriam em pequenos saches para
ser diluídos em casa. "O novo produto te-
ria, em média, 10% do peso do original",
diz Daniel Gonzaga, diretor de pesquisa
e tecnologia da Natura. Mas o destino do
xampu em pó é incerto. A companhia ain-
da não está segura de que haja público para
a invenção. "Precisamos chegar a um mix
completo: fórmula testada, marca correta,
embalagem e o aval do consumidor."

Esse aval, de acordo com um levanta-
mento feito no Walmart (leia o quadro
na página 60), é tímido. "Ainda estamos
no começo de um processo de mudan-
ça de hábitos na decisão de compra", diz
Christiane Urioste, diretora de sustenta-
bilidade do Walmart. Um papel higiéni-
co da Kimberly Clark dá uma dimensão

do problema. Feito
com fibras de papel
reciclado obtidas a
partir de aparas se-
lecionadas, tem os
rolos compactados
para caber em uma
embalagem menor.
Custa em torno de

25% menos que o papel tradicional. Mes-
mo assim, tem só um quarto das vendas.

Para vencer o apego ao costume, seria
necessário um investimento eficiente em
marketing. Um estudo feito pela agência de
publicidade Euro RSCG mostra que as em-
presas abusam dos clichés. O levantamento
encontrou ursos-polares em anúncios do
HSBC, da Philips e dos sorvetes Ben &
Jerry. "As imagens usadas confundem as
pessoas", diz Russ Lidstone, presidente da
agência. "São projetadas para chamar nos-
sa atenção, mas acabam nos distanciando
do problema e nos tornando céticos."

Mais devastador do que a falta de in-
formação é a informação que não ajuda o
consumidor a se orientar. A gente é bom-
bardeada por informações sobre a degra-
dação ambiental do planeta. Difícil é saber
como transformar essa preocupação em
critérios para discriminar os produtos no
supermercado. O que é melhor, um ali-
mento embalado em plástico (teoricamen-
te reciclável), em lata (que se decompõe na
natureza) ou em vidro (que pode ser reuti-
lizado)? Não há resposta para isso hoje. •



Verdes, baratos... e encalhados
Os produtos com atributos sustentáveis não fazem tanto sucesso nas prateleiras.
O que as vendas na rede Walmart dizem sobre os hábitos dos consumidores

SABÃO EM PÓ

Desenvolvido pela
Procter & Gamble com
exclusividade para
o Walmart, o Ariel Ecomax
faz menos espuma e reduz
o número de enxágues
necessários na máquina
de lavar. O resultado é uma
economia de 30% de água,
além de energia. A cada 10 kg
de Ariel vendidos na rede, 3,6
kg são da versão ecológica

AMACIANTE

O Comfort concentrado
tem um quarto do tamanho
do convencional e custa 20%
menos. Foi um dos pioneiros.
Por ser menor, economiza
79% de água, 58% de plástico
na embalagem e 67% dos
caminhões no transporte.
A cada dez amaciantes
Comfort vendidos no Walmart,
quatro são concentrados

TELEFONE

O Ibratele Ecoline
é 100% feito com material
reciclado, além de ser
reciclável. Feito de carcaça
de computadores velhos,
tem o manual impresso
na caixa para economizar
papel. Apesar de ser
quase três vezes mais
barato que o clássico da
marca, vende a mesma
quantidade que o original

O Neve Naturali, exclusivo
do Walmart, é feito com
fibras de papel reciclado
obtidas a partir de aparas
selecionadas, tem os rolos
compactados para caber
em uma embalagem menor.
Para cada quatro pacotes
do papel higiénico
Neve convencional, é
vendido um do Naturali

PAPEL HIGIÉNICO



Antes e depois
A rede Walmart desafiou
os fornecedores a "esverdear"
produtos líderes de vendas.
Como ficaram alguns deles

ÓleoLiza
O que mudou:
processos produtivos
e embalagem
Principais resultados:
economia de 26% no
consumo de água,
18% no consumo de
energia elétrica
e 10% na quantidade
de matéria-prima
plástica na produção
das garrafas

Band-Aid
O que mudou:
embalagem
Principais resultados:
redução de 18% de
matérias-primas da
embalagem, uso de 30%
de matéria reciclada,
reúso de 50 toneladas por
ano de resíduos de papel
siliconado e economia
de 72 contêineres por
ano para o transporte

Se você quer economizar energia, procura
o selo Procel (um índice elaborado pela
Eletrobrás) nos eletrodomésticos. Mas não
existe um selo geral para produtos verdes.
O resultado? A criação de analfabetos
ecológicos. "Recomendamos às marcas
que sigam uma abordagem simples de co-
municação", afirma Nicholas Eisenberger,
consultor da GreenOrder, especializada
em negócios sustentáveis, cujo portfólio
de clientes inclui GE e General Motors.
Para divulgar seus esforços pró-planeta, as
empresas precisam entregar a informação
mastigada. Não é o que acontece.

Muitas empresas deixam de comuni-
car em detalhes suas ações positivas por
temer cobranças em outras áreas. Outras,
ao contrário, divulgam iniciativas sem
nenhuma importância, como se fossem
cruciais para a humanidade. Nessa con-
fusão, os cidadãos comuns se perdem. A
funcionária pública Roberta Cristina da
Silva é um exemplo. Ela viu o comercial da
TV do amaciante verde da Unilever e deci-
diu testá-lo. Gostou.
Mas não por ser ver-
de. "Gosto porque
tem um cheiro mais
forte", ela diz. "Colo-
co o mesmo tanto do
outro (da embalagem
de 2 litros). Em uma
semana já acaba." Ao
consumi-lo da forma errada, Roberta está
gastando mais e piorando o impacto am-
biental, em vez de melhorá-lo.

A confusão dos consumidores fica clara
numa pesquisa sobre 115 empresas enco-
mendada pela revista britânica New Scien-
tist. O levantamento cruzou cerca de 700
indicadores, como gasto de água ou polui-
ção química, para avaliar o desempenho
ambiental das companhias e comparou-o
com a percepção de 30 mil pessoas sobre
elas. Concluiu que há uma enorme lacuna
entre a imagem e os fatos. Um dos casos
de maior discrepância foi o da rede de su-
permercados Whole Foods Market. Das 36
empresas do setor listadas pela pesquisa,
ela está entre as piores em relação a im-
pacto ambiental, mas é a primeira em boa
reputação. A Coca-Cola, ao contrário, tem
o segundo menor custo ambiental entre
os fabricantes de alimentos e bebidas da
amostra, mas não é reconhecida por isso.

Todos esses dados apontam para uma
falha de comunicação das empresas. Não
só quanto às informações divulgadas. É
preciso que alguém de fora mostre às pes-

80% dos brasileiros dizem
que valorizam os produtos

ecológicos. Mas só 30%
cumprem isso nas compras

soas que o produto é bom. Aí, entram as
certificadoras independentes. A especia-
lista em relações internacionais Marcela
Porto Mello é fã de produtos ecológicos.
Diz usar produtos sem agrotóxico, que
tenham um selo orgânico de renome no
mercado. Mas se nega a pagar mais por
produtos com origem desconhecida. "Por
que vou comprar um café que custa mais
caro se não tenho certeza de quão susten-
tável é? Falta divulgar melhor os produtos.
Os selos precisam ter credibilidade."

Os consumidores de países desenvolvidos
são mais preocupados em premiar empresas
amigas do meio ambiente. Segundo uma
pesquisa dos institutos Market Analysis e
Akatu, 34% dos cidadãos de países ricos
afirmam comprar de empresas ambien-
talmente responsáveis. No Brasil, o nú-
mero cai para 12%. Compreensível. Em
nações mais ricas, com educação melhor
e bagagem ecológica mais robusta, os con-
sumidores buscam informações sobre as
marcas. Se o produto não tem selos, eles

entram nos sites das
empresas, vasculham
sua reputação nas
redes sociais, lêem
relatórios de susten-
tabilidade, recorrem
à mídia.

No Brasil, algumas
empresas já sabem

que, no futuro, os atributos socioambien-
tais vão ajudar a vender. Desafiados pelo
Walmart, dez fornecedores da rede rein-
ventaram e criaram produtos de modo
que ficassem mais ecológicos. A convoca-
ção aconteceu em outubro de 2008. Hec-
tor Nunez, presidente do Walmart, reuniu
companhias parceiras para uma conversa.
Durante sua exposição, chacoalhou uma
caixinha de Band-Aid: "Nesta embala-
gem cabem três vezes mais curativos do
que tem aqui". A fabricante, Johnson &
Johnson, acatou a provocação. Mudou
processos e passou a colocar a mesma
quantidade do produto numa caixa com
18% menos matéria-prima. E sem alterar
as informações do rótulo. Detalhe: 90% de
todo o Band-Aid consumido no mundo
é feito no Brasil. Como contrapartida, o
Walmart garantiu às empresas que vai dar
mais espaço nas prateleiras para seus pro-
dutos ecológicos, mesmo com a redução
nas embalagens. Ninguém tem dúvidas de
que o consumo tende a ficar mais verde.
Mas essa tendência só vai se confirmar se
combinarem com os consumidores. •

Pinho Sol
O que mudou:
processos produtivos
e embalagem
Principais resultados:
redução de 15%
da gramatura
da tampa, utilização
de PET reciclado
na embalagem
e 45% de papelão
reciclado nas caixas
de transporte

MatteLeão
Orgânico
O que mudou: matéria-
prima e embalagem
Principais resultados:
uso de 100% de
erva-mate orgânica
certificada, material
100% reciclado na
embalagem, redução
de 90% na tinta
de impressão na
embalagem

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 621, p. 58-62, abr. 2010.




