




DIANTE DAS GÔNDOLAS, NO SUPERMERCADO, A ENGE-
nheira de alimentos Vera Beccato, 37 anos, olha preços, com
para marcas, e só depois de examinar os rótulos atentamente 
põe o produto no carrinho. Ela avalia se a embalagem é feita 
com material reciclável ou se vai gerar muito lixo, checa as in
formações nutricionais com cuidado e procura descobrir a 
origem dos produtos. "Só compro peixe, carne e frango em 
supermercados que funcionam 24 horas, porque tenho cer
teza de que o refrigerador não é desligado durante a noite. E 
procuro fornecedores que rastreiam a origem do produto", 
diz Vera. Tomate e cenoura? Sempre orgânicos. Depois de 
cerca de uma hora e meia decifrando as letras miúdas das 
embalagens, o carrinho acomoda os produtos mais sustentá
veis que ela conseguiu garimpar na loja. Exemplo de consu
midora consciente, Vera é uma exceção entre os brasileiros. 

Levantamento feito pela empresa de pesquisa TNS 
Research Internacional em parceria com Época NEGÓCIOS 
mostra que, embora esteja cada vez mais sensível às ques
tões socioambientais, a maioria das pessoas ainda não leva 
as questões de sustentabilidade em consideração na hora de 
fazer suas compras. Pouquíssimas sabem, por exemplo, que 
já existem no mercado produtos que de alguma forma se des
tacam por gerar menos impacto socioambiental. "A pesquisa 
mostrou que as pessoas ainda não praticam a sustentabili
dade por meio do consumo no Brasil", afirma Elizabeth Sal-
meirão, diretora da TNS e coordenadora do levantamento. 

Foram ouvidas 1.573 pessoas em quatro capitais do país. 
Identificaram-se três níveis de envolvimento dos entrevistados 
com ações e consciência em relação ao consumo sustentável. O 
grupo mais antenado e ativo, chamado de engajado, é formado 
por apenas 4% dos brasileiros e dele fazem parte pessoas como 
Vera Beccato, adeptas de medidas práticas para economizar 
energia, água ou gerar menos lixo. O grupo intermediário, ro

tulado de envolvido, é formado por 51% dos consumidores. 
Eles também estão atentos às questões socioambientais, mas 
só compram produtos considerados verdes de vez em quan
do. Os outros 45% se enquadram na categoria dos ausentes. 
Para esses, o assunto está longe de seu dia a dia. "O interesse 
sobre a questão é crescente, mas na hora da ação, especial
mente no ato do consumo, a preocupação do brasileiro ainda 
é embrionária", afirma Ricardo Voltolini, da consultoria Ideia 
Sustentável, que, em parceria com o instituto Market Analy-
sis, também monitora a atitude do consumidor brasileiro. 

No lado dos fabricantes de bens de consumo, e mesmo 
entre as grandes cadeias de varejo, começa a despontar, ainda 
que timidamente, uma série de ações com poder para reverter 
esse quadro no futuro. A rede de supermercados Walmart, por 
exemplo, já tem nas suas prateleiras 1,5 mil produtos classifica
dos como sustentáveis, embora poucos consumidores saibam 
disso. A Johnson & Johnson aumentou em 22% as vendas do 
curativo Band-Aid no país, neste ano, depois que fez altera
ções para tornar a embalagem do produto mais sustentável. 

A confusão em torno 
do mercado sustentável começa com a definição do que é, afinal, 
um produto com essas características e quais os parâmetros 
que devem ser usados para defini-lo. Fora a legislação ambien
tal e regras mais básicas para determinar a qualidade mínima 
dos produtos, não existe no país uma legislação específica para 
eles. Mas esse não é um problema só nosso. Nos Estados Unidos 
e mesmo nos países europeus, onde essa discussão está bem 
mais avançada, também faltam leis eficientes. A França é hoje 
uma das poucas nações que já começaram a implementar legis
lação específica para regular o mercado nacional como um todo. 

No Brasil, o que existem são iniciativas pontuais. O 
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Adminis
tração da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mantém um catálo
go público com cerca de 500 produtos e serviços considerados 
sustentáveis. Para entrar na lista, cada produto é analisado pela 
sua eficiência energética, pela origem e gestão dos insumos e re
síduos (se é renovável e quanto lixo produz, por exemplo). Estu
da-se ainda se ele é tóxico, biodegradável e se pode ser rastreado 
ao longo do processo produtivo. A FGV não inclui aspectos so
ciais em sua análise, mas eles também podem ser usados. "É di
fícil definir um produto sustentável, pois toda atividade huma
na, especialmente as econômicas, apresenta impactos negativos 
em termos ambientais e sociais", afirma Luciana Stocco Betiol, 
coordenadora do Programa de Consumo Sustentável da FGV 

Apesar de tentativas como essa, o consumidor com 
interesse no assunto segue confuso e desinformado. Um 
estudo recém-lançado pelo instituto de pesquisa Market 
Analysis encontrou um público reticente: 59,3% disseram 
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não se importar com aspectos socioambientais nas compras 
recentes. Apenas 7,1% se enquadram no que os analistas 
chamam de consumo ético. No levantamento da TNS, 76% 
dos entrevistados afirmaram já ter adquirido algum item 
com apelo socioambiental, mas quando a entrevista se apro
funda, descobre-se que foi uma compra esporádica ou que 
não teve a sustentabilidade como fator claro de motivação. 

As pesquisas revelam ainda que existe uma dis
tância grande entre o que os consumidores acham correto 
fazer e seus hábitos concretos. Quando questionados se es
tariam dispostos a pagar mais por produtos verdes, a maio
ria diz que sim, claro. No estudo da TNS o percentual alcan
çou 69%. Desses, 78% dizem que pagariam entre 5% e 10% 
mais. Mas não é o que acontece na prática. Perguntados sobre 
quais os principais fatores de motivação para escolher este 
ou aquele produto, a maioria coloca o menor preço no topo. 

Na pesquisa do Market Analysis, custo também é o 
fator de decisão mais relevante, com 35% das citações. Em se
gundo lugar aparecem as características do produto, com 19%, 
e, em seguida, a confiança na marca, com 16%. Comportamen
to socioambiental do fabricante surge na quinta posição, com 
9% das indicações. Mas, afinal, por que as pessoas se mostram 
preocupadas mas não partem para a ação? A resposta para 
essa questão é multifacetada e tem relação direta com o que 
as empresas estão fazendo nessa área - ou deixando de fazer. 

COMO COMEÇ AR?_Em 2005, o comando da rede 
de varejo Walmart, a maior do mundo, decidiu que o grupo 
deveria oferecer a seu consumidor alternativas sustentáveis. 
Para uma rede que construiu sua reputação e liderança mun
dial focada em preços, a iniciativa soou como puro marketing. 
Mas ela foi levada adiante. No Brasil, a política começou a ser 
implementada lentamente, a partir de 2006, com foco inicial na 
conscientização dos funcionários. Em uma reunião em março 
de 2008, o presidente da rede no país, o cubano Hector Nunez, 
decidiu dar um passo maior. "Vou nas nossas lojas e não en
contro produtos sustentáveis", disse a seus diretores. "Queria 
entrar nas lojas e encontrar mais possibilidades e de uma ma
neira mais fácil de localizar." Os responsáveis pelas áreas de 
sustentabilidade e compras saíram atrás de uma solução para 
as questões de Nunez. Enquanto internamente tentavam-se 
criar parâmetros e processos, os consumidores do Walmart 

começavam a notar as primeiras iniciativas. "No começo tive
mos de aprender muito, e ainda estamos aprendendo", afirma 
Christianne Urioste, diretora de sustentabilidade do Walmart. 
A lista de itens sustentáveis nas lojas foi crescendo, mas nem 
sempre de forma rigorosa. "Tínhamos fornecedores que, por 
simplesmente cumprir a legislação ambiental, queriam ser 
classificados como sustentáveis", diz Christianne. A rede de
finiu que para entrar nessa categoria, o produto teria de ser 
submetido a um questionário e demonstrar melhoras efetivas 
em relação não só à lei, mas também à média do mercado em 
que atua. Depois desse esforço, que gerou uma lista que tem 
hoje 1,5 mil produtos, o Walmart descobriu, na prática, que é 
preciso divulgar e explicar por que, afinal, eles são diferentes. 

A pesquisa da TNS mostra com clareza que a maior 
barreira para um consumo mais consciente, na visão do 
próprio consumidor, é a falta de informação. Dentre as pes
soas que disseram nunca ter comprado um produto verde, 
52% afirmaram que é difícil encontrá-los e 45% nunca iden
tificaram um na gôndola. Mesmo quem procura encontra 
dificuldades. "A não ser em relação aos orgânicos, é muito 
difícil obter informações", afirma Vera Beccato, a consu
midora militante. "Sinto falta de dados para comprar me
lhor e para usar de forma mais adequada o que compro." 

O desafio de informar não é pequeno. Entre 2007 e 
2008, o Walmart fez uma experiência para tentar atacar o 
problema. Em uma loja com 60 mil itens, identificou com pe
quenas fichas penduradas na gôndola cada um dos produtos 
de sua lista dos sustentáveis. As fichas explicavam a razão da 
inclusão na categoria e chamavam a atenção para os itens. "Na 
primeira semana, a loja parecia uma árvore de Natal", diz Cris-
tianne. A intenção era manter o sistema por algum tempo, mas 
já na segunda semana os funcionários começaram a cometer 
equívocos e colocar as placas nos produtos errados. A confu
são foi grande e a rede considerou que o trabalho era desgas
tante demais. O projeto foi então abandonado. Agora o time do 
Walmart está testando uma comunicação mais genérica com 
o consumidor e ainda não chegou a um método que funcione. 

Na rede francesa Carrefour, a estratégia de sustentabili
dade começa justamente pela comunicação com o consumidor. 
A plataforma são as embalagens de cerca de 300 produtos da 
marca própria Viver, composta de orgânicos, produtos light e 
diet e funcionais. Cláudio Irie, diretor de marcas controladas 





do Carrefour, diz que começar por essa linha significa che
gar a um consumidor que está mais antenado. Queijo ralado, 
pêssego em calda e alvejante sem cloro chegam às lojas, neste 
mês, com informações sobre consumo consciente no verso da 
embalagem, elaboradas pelo Instituto Akatu, entidade que há 
dez anos tem como missão divulgar o consumo consciente no 
Brasil. Segundo Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade do 
Carrefour, a ideia não é desvincular o prazer do ato de consu
mir, mas propor uma maneira diferente de comprar, ao ofere
cer informação para o consumidor discernir o que é melhor. 

A relação entre mais 
informação e mudança de atitude não é necessariamente di
reta. Boa parte do consumo é baseada em hábito. E hábitos 
são difíceis de mudar. Ao ampliar sua oferta verde, o Walmart 
criou um projeto no Brasil para divulgar a ideia e criar referên
cias. Batizado Sustentabilidade de Ponta a Ponta, ele desafiou 
nove fornecedores grandes e um especializado em marcas 
próprias, responsáveis pelo abastecimento de 40% dos pro
dutos oferecidos nas lojas, a desenvolverem um produto com 
menor impacto ambiental em seu ciclo de vida. Trocando em 
miúdos, isso significa avaliar e medir impactos nas seguin
tes etapas: 1) extração dos recursos naturais; 2) fabricação 
de matérias-primas; 3) fabricação do próprio produto; 4) co
mercialização e uso; e 5) o descarte. O produto escolhido pelo 
fornecedor deveria ser líder na sua categoria e os impactos 
positivos das alterações teriam de ser medidos com precisão. 

O Walmart ofereceu às indústrias parceiras consul
toria técnica do Centro de Tecnologia de Embalagens (Cetea), 
que auxiliou a identificar componentes, simular testes e con
dições de uso, transporte e outras situações a que o produto 
poderia ser submetido durante seu ciclo de vida e, depois, 
no descarte. Durante um ano, as equipes multidisciplina
res das dez empresas tiveram reuniões mensais com seis 
pesquisadores do Cetea, coordenados pelo engenheiro de 
alimentos Guilherme de Castilho Queiroz. Depois de 2.880 
horas de trabalho conjunto, nasceram dez produtos com me
nor impacto ambiental em relação ao seu antecessor e rela
tórios complexos e sigilosos sobre os pontos que ajudariam 
a esclarecer quais as vantagens de um negócio sustentável. 

Entre os fornecedores que participaram do estudo 
estava a Johnson & Johnson, que optou por uma alteração a 

princípio simples: a redução do tamanho da caixa do cura
tivo Band-Aid com 40 unidades. "Já vínhamos estudando o 
assunto, mas numa reunião com o Walmart definimos que 
esse seria o produto", diz Júlio Gomes, gerente de desenvol
vimento de negócios da J&J. A contrapartida da rede de vare
jo, além da assessoria técnica, era garantir o mesmo espaço 
na prateleira para o produto mais compacto e ainda oferecer 
uma exposição extra, com material de divulgação nas lojas. 

A redução de 18% no tamanho da embalagem, que an
tes tinha muito espaço vazio, resultou num impacto significa
tivo. A fábrica brasileira produz 90% do Band-Aid consumido 
nas Américas. Com a redução, o número de embalagens em 
cada caixa de papelão usada para o transporte do Band-Aid au
mentou tanto que evitou o uso de 73 contêineres por ano, antes 
necessários para movimentar o mesmo volume do produto. O 
resultado disso foi uma diminuição no número de viagens de 
caminhão nos Estados Unidos e no Canadá equivalente a 11,6 
mil quilômetros. Mas o que impressionou a direção da compa
nhia foram as vendas. Em comparação com o período de janei
ro a março do ano passado, as vendas de Band-Aid no Walmart 
apresentaram um aumento de 22%. "Este é um produto que 
normalmente não dá saltos de vendas desse tipo, por isso acre
ditamos que o principal motivo foram as alterações", diz Gomes. 

MERCADO NOVO?_Uma das maiores distribui
doras de madeiras para móveis do Brasil, a paulista Leo Ma
deiras, também decidiu investir em uma linha sustentável. 
Com uma rede de lojas em todo o país e atendendo principal
mente marceneiros, a empresa criou, há sete anos, duas uni
dades voltadas exclusivamente para madeiras certificadas, 
que usam o selo FSC (Forest Stewardship Council), o mais 
reconhecido no mundo. As lojas ganharam o nome de Eco-
Leo. Sem grande demanda dos consumidores ou pressão da 
concorrência, a iniciativa surgiu na direção da empresa. As 
lojas verdes são consideradas um sucesso e já há planos de 
ampliação. Em 2006, as duas EcoLeo vendiam R$ 1,8 milhão. 
Dois anos depois, o faturamento saltou para R$ 4,4 milhões. 
Em 2010, a rede decidiu transformar a EcoLeo em uma linha, 
que inclui chapas de madeira certificada e compensados, a 
ser vendida nas 50 lojas do grupo. "A demanda por essa l i 
nha está crescendo, e está claro para a gente que esse é um di
ferencial", afirma Janaina Pedral, coordenadora da EcoLeo. 



Embora esteja ainda na sua infância no Brasil, o mer
cado de produtos sustentáveis não é novo. A primeira vez 
que o assunto ganhou ressonância global foi na ECO 92, o 
encontro de cientistas e políticos do mundo todo que acon
teceu no Rio de Janeiro, em 1992, e que consagrou o termo 
desenvolvimento sustentável. Embora boa parte dessa dis
cussão tenha ganho impulso nos últimos três anos por causa 
do aquecimento global, ela nasceu da constatação de que os 
recursos naturais do planeta são finitos. "Esse é um deba
te que chegou às empresas principalmente pela perspectiva 
do encarecimento ou do desaparecimento de matérias-pri
mas", diz Hélio Mattar, diretor presidente do Instituto Akatu. 

As empresas pioneiras entraram nesse nicho pelo ca
minho da saúde. Em 1978, dois amigos que moravam em Aus
tin, no Texas, fundaram uma loja que viria a se tornar um dos 
maiores sucessos desse mercado. John Mackey e Renee Lawson 
Hardy eram donos de mercadinhos dc produtos naturais e se 
uniram para comercializar alimentação saudável. Em 30 anos, 
passaram da loja inicial para a Whole Foods Market, uma rede 
que faturou US$ 8 bilhões no ano passado em mais de280 lojas e 
que atua também no Reino Unido e no Canadá. De200Sa2009, 
o crescimento anual da Whole Foods variou entre 15% e 20%. 

Com o interesse crescente em torno da discussão am
biental, empresas como a Whole Foods passaram a se adaptar e 
a ressaltar os aspectos sustentáveis de seu negócio, como a ven
da de orgânicos, que não utilizam fertilizantes e defensivos quí
micos e, assim, causam menos danos ao meio ambiente e emi
tem menos C O 2 na produção. O cruzamento desses mundos 
levou os americanos, como de costume, a criarem um acrôni
mo. A sigla Lohas, que significa Lifestyles of Health and Sustai-
nability (algo como "estilos de vida saudáveis e sustentáveis"), 
mistura no mesmo pote a preocupação com vida saudável, boa 
alimentação, desenvolvimento pessoal e consumo sustentável. 
Apesar de desagradar aos puristas, um dos méritos do acrônimo 
é ter ajudado a colocar um valor nesse nicho ainda pouco enten
dido, mas que cresce rapidamente. As estimativas nos Estados 
Unidos mostram que as vendas nesse segmento devem atingir 
US$ 420 bilhões em 2010, com um crescimento que, mesmo 
abalado pela crise financeira, deve ficar na casa dos dois dígitos. 

No Brasil não existem números precisos para medir 
esse mercado nem casos de sucesso como o da Whole Foods. O 
que se aproxima é a rede Mundo Verde. A empresa se encaixa no 
conceito de Lohas, já que seu apelo se divide entre estilo de vida, 
saúde, sustentabilidade e espiritualidade. Fundada em 1987por 
Isabel Maria Antunes, então preocupada com a alimentação de 
suas filhas, a empresa inicialmente se focou em nutrição. Além 
da preocupação com a origem dos produtos e sua qualidade, 
Isabel criou um ambiente em que parte do trabalho consiste em 
educar o público sobre saúde e bem-estar. Em 2009, o Mundo 

VERA BECCATO, 
37 ANOS, 
ENGENHEIRA 
DE ALIMENTOS 

Mãe de um menino 
de 4 anos, Vera 
vive dilemas 
contemporâneos 
todas as vezes que 
tem de fazer escolhas no 
supermercado. Na dúvida diante 
de produtos de limpeza ou 
alimentos, dá preferência aos 
grandes fabricantes. "Eles ao 
menos cumprem a legislação", 
diz. 0 que orienta suas compras 
são, em primeiro lugar, qualidade 
e segurança alimentar, seguidas 
pela preocupação com a 
quantidade de lixo que será 
gerada. "Prefiro um galão de 5 
litros de água a várias garrafas de 
1 litro e meio", afirma. Orgânicos 
e produtos com embalagens 
eficientes são itens consagrados 
de suas compras. No futuro, 
quer ter um carro elétrico. 
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GILDENOR 
FRANCISCO 
ALVES, 50 ANOS, 
CONFERENTE 
DE ESTOQUE 

No supermercado, 
a primeira coisa 
queGiidenor 
faz é pegar o 
folheio com as 
promoções Tem 
na ponta da língua 
o preço de um produto em várias 
redes. Ele não é fiel a marcas, 
nem a uma rede específica de 
varejo. Frequenta atacados 
para as compras básicas, e 
quando vai a lojas grandes é 
para comprar eletroeletrônicos 
em promoção. "Desde que 
assumi as compras em casa, 
fiquei mais ligado", diz. Quando 
o preço é atraente, não tem 
preconceito em experimentar 
marcas novas. Os produtos 
orgânicos não passaram 
desapercebidos ao seu olhar. 
"Mas, sinceramente, não sei 
qual é a diferença", afirma. 

Verde foi comprado pelo Axxon Group, gestora de recursos de 
investimentos privados, e por mais quatro sócios executivos, 
que acreditam no potencial de crescimento desse mercado. 

Hoje, a rede possui 154 unidades no país e uma em 
Portugal. No ano passado, o Mundo Verde abriu 20 novas 
lojas e programa a abertura de outras 40 neste ano, sendo 
20 no estado de São Paulo. "Descobrimos que esse nicho de 
mercado é local, mas homogêneo, ou seja, todo mundo quer, 
mas com algumas diferenças regionais", diz Donato Ramos, 
diretor de marketing da rede. O Mundo Verde fechou o ano 
de 2009 com faturamento de R$ 120 milhões em vendas di
retas, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. 

0 O AH Obancodemvestimento 
Goldman Sachs estima que até 2030 o número de pessoas no 
mundo classificadas como classe média deve triplicar. A cada 
ano, 70 milhões estão vendo sua renda aumentar para a faixa 
que varia entre US$6 mil e US$ 30 mil anuais. Se as expectati
vas do banco se confirmarem, em 20 anos, 80% da população 
do planeta, ou mais de 4 bilhões de pessoas, terão um padrão 
de renda que deverá fazer o consumo global explodir. Essa 
perspectiva tem provocado dois raciocínios entre especialistas 
e ambientalistas. O mais extremo é que em algum momento 
a humanidade terá de discutir de forma séria os limites dos 
padrões de consumo criados nos últimos 100 anos. Para a fu
turista e economista evolucionária Hazel Henderson, não há 
como manter o curso em que estamos. "É preciso mudar a ma
neira como interpretamos a economia e o crescimento", disse a 
inglesa Hazel a Época NEGÓCIOS. Hazel é consultora em de
senvolvimento humano sustentável e ecologicamente justo, e 
em investimentos e negócios socialmente responsáveis. Dentre 
seus oito livros, EthicalMarkets: Growingthe Green Economy ("Mer
cado ético; crescimento da economia verde") recebeu inúmeros 
prêmios e nasceu de outro projeto grandioso: a criação de uma 
plataforma mundial de comunicação focada em divulgar temas 
como inovação para a sustentabilidade, eficiência energética e 
governança. Entre as teses de Hazel está a reformulação de vá
rios indicadores econômicos, a exemplo do PIB, como forma 
de desviar os governos e os economistas da busca pelo cresci
mento indiscriminado. A segunda linha de raciocínio é a de 
que, para evitar grandes choques, seja pelo encarecimento dos 
produtos ou pelo simples fim de alguns recursos naturais, o 
mercado sustentável terá de deixar de ser um nicho. "Do pon
to de vista das empresas, há uma grande oportunidade de agir 
e um risco se nada for feito", afirma Hélio Mattar, do Akatu. 

Na visão das empresas, uma das principais bar
reiras para essa transição é a atitude do consumidor. "O 
investimento é sempre muito sensível nesse mercado. A 
empresa não vai colocar dinheiro se a demanda não rea-
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gir", diz Ricardo Neves, líder de consumo e varejo da con
sultoria PricewaterhouseCoopers. Assim como outros 
analistas, Neves admite que essa percepção gera o dilema 
do ovo e da galinha. As companhias não investem por
que não há demanda e o consumidor não compra porque 
não encontra os produtos. O fato é que as empresas podem 
romper com esse padrão, como demonstra a iniciativa do 
Walmart com o Sustentabilidade de Ponta a Ponta. Mas an
tes é preciso entender por que o consumidor não se move. 

O estudo da TNS mostra a falta de informação como a 
barreira mais evidente, mas ela não é a única. Outro ponto im
portante é a desconfiança sobre a qualidade dos produtos ver
des. Uma pesquisa feita pela consultoria McKinsey com mais de 
7 mil consumidores em vários países, inclusive o Brasil, aponta 
para o problema. "Muitos pensam que a qualidade dos produtos 
verdes é inferior", escreveram os autores do trabalho. Isso acon
tece porque, de maneira geral, eles não primam pelo acabamento 
da embalagem, por exemplo. A experiência da Unilever com seu 
amaciante Comfort é um bom exemplo. Como parte de uma po
lítica global, a multinacional anglo-holandesa decidiu criar uma 
versão concentrada do produto. No Brasil e em várias partes do 
mundo, esse amaciante é vendido em embalagens de 1 e 2 litros, 
sendo que boa parte do conteúdo é água. A principal razão para o 
tamanho da embalagem é mercadológica. Os consumidores ten
dem a preferir produtos com volumes maiores, que podem criar 
a sensação (ou a ilusão) de que entregam mais por menos. O ta
manho das embalagens é, portanto, um fator importante na ven
da. Em geral, as maiores também "aparecem" mais nas gôndolas. 

Mesmo sabendo que tamanho é documento no varejo, a 
Unilever foi em frente. Além da redução no volume da água usa
da na produção, o Comfort concentrado de meio litro reduziu o 
plástico da embalagem em 37%, derrubou em 63% o uso de cai
xas de papelão para empacotar e diminuiu os gastos com ener
gia e transporte. A dificuldade para a Unilever tem sido fazer o 
consumidor entender esses benefícios. 'A consumidora gosta 
de colocar grandes doses de amaciante porque acredita que terá 
melhor efeito. Como concentrado, basta meia tampa, e não duas 
medidas, para cada cinco quilos de roupa", afirma Priya Patel, 
diretora de marketing do segmento home care da Unilever. 

O conceito de produto concentrado é novo 
no Brasil, mas já está consolidado em vários países. Para avan
çar nessa área, a Unilever investe em rótulos explicativos e em 
publicidade desde 2008.0 orçamento para campanhas de co
municação, que incluem anúncios, ação nos pontos de venda 
e merchandising em programas femininos de TV, é de R$ 19 
milhões neste ano. Os resultados, porém, ainda são tímidos. 
Apenas 10% do total de vendas do Comfort no Brasil vem da 
versão concentrada. "É uma conversão gradual", afirma Priya. 

TATIANA 
FUSCO HARES, 
31 ANOS, 
DENTISTA 

Uma vez por 
semana, Tatiana 
faz compras 
no Walmart do 
Morumbi.aloia 
"verde" da rede, 
na Zona Sul 
de Sao Paulo. 
"Adoro novidades e quando tenho 
tempo vejo as embalagens", diz. 
Atenta, Tatiana descobriu que 
existem cremes hidratantes 
que não usam óleo mineral 
(subproduto do petróleo) e 
produtos de limpeza menos 
agressivos ao meio ambiente, 
mas reclama da falta de 
informação. Sua salada é feita 
com orgânicos, assim como 
açúcar, geleia, queijos e ovos. Ela 
aprovou a maioria dos produtos 
do projeto Ponta a Ponta. 
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PRINCIPALMODIF ICAÇÃO. 
Uso de chá 100% orgânico, 
embalagem de papel reciclado 

» > A produção da erva-mate 
orgânica elimina o uso de 
fertilizantes e pesticidas 
químicos, derivados do petróleo, 
além da mecanização no campo. 
Isso reduz a emissão de C O 2 , evita 
a contaminação química do solo 
e melhora a renda e a saúde de 
pequenos agricultores 

~*>>Redução de 2 3 % no uso de 
energia e de 3 6 % de água, 
devido a melhorias na fábrica 

A nova embalagem usa 9 0 % 
menos tinta em relação à do chá 
convencional. lssoreduz93%de 
emissão de compostos orgânicos 
voláteis (COV), um poluente que 
causa névoa seca nas cidades 

»>Com 10% de biodiesel, os 
caminhões de transporte reduzem 
50 kg de C O 2 em cada trecho 

Ao analisar a atuação da sustentabilidade das empre
sas no país, o Instituto Akatu as divide em quatro níveis. No 
topo estão aquelas que lideram as mudanças e que já integra
ram o pilar da sustentabilidade em seu modelo de negócios. O 
que diferencia essas companhias é a consistência. "O número 
de empresas que atuam dessa forma não passa de 200", afir
ma Hélio Mattar, do Akatu. Logo atrás vêm as empresas que, 
mais motivadas pelo medo ou pelos riscos, têm feito ações pon
tuais. A diferença é que para essas a sustentabilidade ainda é 
um assunto tangencial, que não foi assimilado na gestão. Pelas 
contas de Mattar, esse é um grupo formado por cerca de mil 
companhias no país. Em seguida aparecem aquelas que usam 
o tema de maneira oportunista, para propaganda, sem fazer 
com que suas ações pontuais sejam consistentes. E, por fim, 
os milhões de negócios que ignoram por completo a questão. 

OS ORGÂNICOS A prova de que uma atuação con
sistente e ampla gera dividendos, na opinião de especialistas 
como Mattar, pode ser conferida em casos de sucesso como os 
da Natura e do Banco Real, exemplos de negócios que conse
guiram fortalecer suas marcas e ampliar vendas atreladas à 
percepção de que são mais responsáveis. A escassez de exem
plos desse tipo no Brasil aumenta a barreira para a mudança 
de atitude do consumidor. Bombardeado por informações 
difíceis de confirmar, ele tende a desconfiar. Os americanos, 
eles de novo, criaram uma expressão para ilustrar a propa
ganda falsa que agrava essa situação, ogreenwash. O termo 
vem da fusão da palavra green (verde) e whitewash (um tipo de 
tinta barata usada na pintura de casas para esconder falhas). 
Entre as práticas comuns âegreenwash estão as de companhias 
que divulgam qualidades ambientais em seus produtos, mas 
escondem os costumeiros problemas de produção ou aque
les que fazem afirmações sem comprovação científica. No 
trabalho da McKinsey, os autores argumentam que negó
cios que mergulham nogreenwash não estão apenas atrapa
lhando a evolução do mercado, mas correm o risco de sofrer 
com a reação do público. "Em uma sociedade cada vez mais 
transparente, especialmente por causa dos instrumentos de 
comunicação, essas empresas se expõem ao efeito bumeran
gue", diz Hélio Mattar. "A publicidade pode gerar alguma 
projeção, mas a reação fere a marca de maneira mais forte." 

É possível mapear a evolução dos produtos susten
táveis no mercado brasileiro visitando as principais redes 
de supermercados do país. Assim como em vários países 
desenvolvidos, a área que cresce mais rápido é a da alimen
tação, embora os consumidores nem sempre façam as suas 
opções baseados em fatores ambientais. Na pesquisa da 
TNS, 82% das pessoas que já consumiram produtos verdes 
afirmam que alimentos orgânicos fazem parte de sua lista de 
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compras. Eles também estão no topo dos itens que as pesso
as mais identificam como verdes. A evolução dessa categoria 
nas lojas do Pão de Açúcar ajuda a mensurar o tamanho do 
fenômeno no país. A rede começou a vender alfaces orgâni
cos em 1995, de maneira tímida. Mas desde 2007 esse setor 
cresceu a taxas de 40% ao ano em volume de vendas e, no ano 
passado, atingiu R$ 58 milhões. A estimativa da Associação 
Brasileira de Orgânicos é que as vendas totais no Brasil es
tejam na casa dos R$ 600 milhões. "Esse é um mercado que 
tende a crescer à medida que ganha volume", afirma Paulo 
Pompilio, diretor de responsabilidade socioambiental do 
Pão de Açúcar. Pompilio diz que uma expansão mais agres
siva ainda depende do aumento da produção e da queda dos 
preços, que na rede são em geral 30% maiores. "O consumi
dor brasileiro médio não parece disposto a pagar mais do que 
10% pela diferença nesse tipo de produto", diz Pompilio. Se
gundo o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), 
o preço dos orgânicos pode ser até quatro vezes maior em 
supermercados do que em feiras livres. O instituto pesqui
sou valores de sete alimentos orgânicos em quatro capitais. 

Outro mercado em expansão é o de madeira e papéis 
certificados. Artigos de papelaria são os itens mais lembrados 
pelos consumidores quando instados a identificar um segmen
to sustentável. Uma explicação possível para isso é o fato de 
que alguns dos mais conhecidos selos ambientais, como o FSC, 
estão voltados para essa área. Mas nos produtos de consumo 
de massa, as maiores mudanças estão acontecendo na área 
de embalagens. A razão é simples. Mudar a embalagem gera 
grandes impactos ambientais positivos, reduzindo a utilização 
de material e a quantidade de energia gasta tanto na produção 
como no transporte. Além disso, ao mexer na embalagem, a 
empresa altera sua principal peça de comunicação com o con
sumidor, mas sem exigir dele uma mudança radical de atitude. 

CONSERVADORISMO_Para todas as categorias 
de produtos sustentáveis, o preço é sempre um ponto delica
do. A área de alimentos parece ser uma das únicas em que os 
consumidores estão dispostos a gastar um pouco mais, sendo 
que a principal motivação é a saúde, e não o meio ambiente. 
Para produtos que estão relacionados de maneira menos dire
ta com o bem-estar, as pessoas mostram-se ainda mais resis
tentes a fazer gastos extras, embora aleguem o contrário. "Os 
consumidores se preocupam mais com o preço do que gostam 
de admitir", afirma Elizabeth Salmeirão, da TNS. Quando o 
valor é maior, o convencimento é obviamente mais difícil e, 
em geral, tem de vir associado a algum tipo de benefício dire
to, como a redução de gastos com energia e água ou incentivos 
fiscais e cupons de promoção. O apelo puramente ambiental, 
distante da realidade cotidiana, normalmente não funciona. 

ELIANE CUNHA 
DEOLIVEIRA 
SILVA. 37 ANOS. 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 
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PRINCIPAL MODIFICAÇÃO.. . 
Redução de 18% na embalagem 

IMPACTOS, 

>-:-Ao usar 3 0 % de papel reciclado 
na embalagem, 32 milhões de 
caixinhas feitascom matéria-prima 
virgem deixam de ser produzidas 

>J>2 mil toneladas de papel por 
ano são poupadas devido ao melhor 
ajuste das máquinas de corte 

i 50 toneladas de aparas de papel 
siliconado (que envelopa o curativo) 
são recicladas por mês e deixam 
de ir para aterros sanitários 

»>73 contêineres deixaram de ser 
usados por ano para transportar o 
produto, que é fabricado no Brasil e 
enviado para vários países 

Redução de 252 mil toneladas de 
CO2 por ano em viagens rodoviárias 

>í>Apesar de menor, o rótulo 
manteve todas as informações 

Apesar de o consumidor final não ser seu foco, a estraté
gia da RL Higiene ilustra como atacar as principais resistências 
ligadas ao consumo verde. O empresário Ricardo Vacaro, dire-
tor-geral da RL, que vende produtos de limpeza para empresas, 
começou a se preocupar com alternativas sustentáveis nos anos 
2000. A ideia só se tornou realidade quando ele conseguiu lan
çar o primeiro sabonete sem aditivos químicos e papéis toalha 
certificados, há três anos. O passo inicial mais difícil foi encontrar 
fornecedores adequados e depois fazer com que toda a cadeia 
passasse por uma avaliação e conquistasse os selos correspon
dentes. "Foi uma epopeia", diz Vacaro. Após essa fase, o proble
ma seguinte era o preço. Sondagens no mercado deixaram claro 
que os clientes não estavam dispostos a pagar mais 10%. O prin
cipal motivo para essa alta era a falta de volume, e a única opção 
seria absorvê-la. Vacaro decidiu convencer aqueles que tinham o 
poder para tomar as decisões. Fez, então, campanhas de esclare
cimento nos clientes. Os funcionários das empresas ajudaram a 
criar a pressão por mudança e a ampliar as vendas. Em 2008, a 
linha verde da RL tinha apenas quatro produtos e representava 
1,5% do faturamento. Em 2010, a meta é chegar a 33%. "Cresce
mos 114% em cinco anos e cada vez mais isso vem da linha verde", 
diz Vacaro. É possível argumentar que educar e vender para em
presas é mais fácil do que fazer o mesmo nos mercados de massa. 
Mas Vacaro diz que as empresas no Brasil têm uma postura ex
cessivamente conservadora em relação ao mercado sustentável. 

Não é complicado entender esse conservadorismo. A 
criação de produtos ecológicos demanda investimentos altos e 
riscos, dado o humor dos consumidores. Há também um temor 
inconfesso das empresas de, ao criar e divulgar linhas verdes, 
deixarem evidente a falta de sustentabilidade do restante de seu 
portfólio. Para completar, diz Ricardo Guimarães, especialista 
em marketing da consultoria de marcas Thymus Branding, as 
mensagens ligadas ao tema estão carregadas de negatividade. 
"Sustentabilidade ganhou espaço como uma notícia ruim, como 
um questionamento de quantas árvores foram derrubadas para 
fazer o produto", afirma. É preciso focar em uma comunicação 
positiva, que ajudará a instalar novos hábitos. Hélio Mattar, do 
Instituto Akatu, afirma que nas conversas com lideranças em
presariais percebe que a margem de erro permitida nessa área 
ainda é pequena. Os executivos, diz, têm pouco apoio dos acio
nistas e preferem esperar que a demanda se consolide ou que as 
regras do jogo sejam impostas por regulamentações. Essa pos
tura é mais segura e confortável. Mas na medida em que os con
sumidores se preocuparem mais com o que compram, como faz 
a engenheira de alimentos Vera Beccato, os produtos e as em
presas irão gradativamente deixar o adjetivo verde para trás, 
porque ser sustentável será a primeira condição para vender, m 
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Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 39, p. 122-139, maio 2010.




