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S
impático à causa verde, pra-

t i c a m e n t e todo brasileiro 

é. Mas apenas um em cada 

três consumidores já incor-

porou hábi tos em prol da 

sustentabilidade. Isso não quer dizer 

que o Pais vire as costas para o con-

sumo consciente. Ao contrário, ações 

socioambientais são relevantes para 

85% da população. Mas ainda é neces-

sário mudar comportamentos e, para 

isso, dois fatores - educação e preço -

representam nós a serem desatados. 

O diagnóstico é de Ricardo Oliani, 

coordenador de projetos do Instituto 

Akatu, ONG que acompanha reações 

do consumidor brasileiro neste campo-

há quase uma década. Para ele, o Brasil 

vive uma fase de transição: o consumi-

dor aplaude quem se preocupa com 

o equilibrio ambiental e já manifesta 

inequívoco interesse por produtos e 

serviços ecologicamente corretos; mas 

ainda tem muita informação a digerir-

por exemplo, como consumir de forma 

sustentável. 

Ao longo de quase dez anos, um bom 

número de pesquisas de campo tem 

permitido aferir mudanças - ainda 

que tímidas - na postura do brasilei-

ro. Bom para ele, melhor para o meio 

ambiente, apesar da relativa lentidão. E 

tanto mais trabalhoso para o mercado, 

que já percebeu que idéias e propostas 

em nome da sustentabilidade podem 

fazer tilintar ou não as máquinas regis-

tradoras. "Em 2003, apenas 14% da po-

pulação exercia o consumo consciente. 

Hoje, este percentual passou para 31%", 

informa Oliani. 

Não é de hoje que preservar a natu-

reza é, dentre os padrões éticos, um dos 

mais reconhecidos pelo consumidor. De 

fato, em tempos de aquecimento glo-

bal, toda uma geração aprendeu que, 

além de preço e qualidade, as empresas 

devem oferecer engajamento com as 

causas ambientais e compromisso com 

o equilíbrio do planeta. 

"O fato de um fabricante ter uma 

linha de produtos sustentáveis e uma 

pos tu ra ecologicamente correta é 

suficiente para eu preferi-lo. Opto 

pela causa verde", assegura a dentista 



Claudia Catach, durante suas compras 

no supermercado. 

"Para mim, não basta que um pro-

duto seja sustentável, mas se eu estiver 

em dúvida entre duas marcas seme-

lhantes e uma delas for ecologicamen-

te correta, eu escolho esta", relata a ge-

rente administrativa Michele Ferreira 

de Almeida. 

"Se o preço for competitivo, com cer-

teza a filosofia empresarial em defesa 

do meio ambiente me fará preferir um 

produto a outro", informa a Relações 

Públicas Fabie Spivack. "Eu me sinto 

mui to melhor quando compro um 

produto ou um serviço que adota esta 

postura ecológica." 

Com mani fes tações como essas 

do consumidor e na ânsia de lapidar 

marcas e lustrar imagens, diversas 

empresas vêm transformando men-

sagens ecológicas em cartões de visita, 

investindo em campanhas com o tema 

da sustentabilidade e buscando tornar 

seus produtos e serviços efetivamente 

mais "verdes". 

Exemplos existem, como as lâmpa-

das halógenas e brancas certificadas 

com o Green Flagship da Philips - es-

pécie de selo verde interno da empresa 

- , que fazem parte de um programa 

mundial, visando adaptar cada vez 

mais os produtos da marca aos impe-

rativos da sustentabilidade. Além de 

emitir menos dióxido de carbono na 

atmosfera, essas lâmpadas consomem 

65% menos energia do que as comuns. 

No entanto, chegam a custar até oito 

vezes mais do que u m a lâmpada de 

qualidade inferior. Eis a questão: até 

que ponto o consumidor está disposto 

a pagar mais por produtos ecologica-

mente corretos? A Philips responde 

que, nos últimos cinco anos, as ven-

das de suas lâmpadas econômicas 

cresceram 30% no Brasil, mas esse 

crescimento pode ter sido também 

incentivado pelo racionamento de 

energia, que criou nos cidadãos uma 

cultura de usar lâmpadas econômicas. 

A indústria tem primado por lan-

çamentos verdes nos mais diferentes 

segmentos. O Catálogo Sustentável do 

Centro de Estudos em Sustentabilida-

de da Escola de Administração de Em-

presas de São Paulo da Fundação Getú-

lio Vargas (CVces) mostra, por exemplo, 

um refrigerador que poupa energia e 

não agride a camada de ozônio e uma 

válvula de descarga com limitador de 

volume de água. Nas lojas, vê-se de 

palha de aço biodegradável para lavar 

louça até lingerie de fibra de bambu 

ou látex ecológico. Mas consumidores 

alertam que o preço salgado é fator 

restritivo para o sucesso de vendas des-

ses produtos. "Posso preferir comprar 

produtos que não agridem o ambiente 

desde que eles sejam pouca coisa mais 

caros. Se custarem consideravelmente 

mais, não", confirma a administradora 

Michele. 

Aí entra, então, a outra questão: de-

sinformação. É preciso mostrar toda a 

relação custo X benefício para o consu-

midor fazer a sua escolha. Em alguns 

casos é bem fácil ser "verde" - econo-

mizar energia evitando eletrodomésti-

cos em modo stand by, por exemplo. Em 

outros, mais complexos, os selos verdes 

são a garantia para o consumidor de 

que o produto de fato tem algum di-

ferencial favorável ao meio ambiente. 

Entre esses selos, os mais comuns 

hoje no Brasil são o FSC (sigla em in-

glês para Conselho de Manejo Florestal, 

o organismo internacional que atesta 

que a retirada de madeira das flores-

tas tropicais foi feita de modo não-

predatório) e o Leed (sigla em inglês 

para Liderança em Energia e Design 

Ambiental). Este regula a construção 



civil, enquanto o FSC se estende a livros, 

embalagens, materiais de escritório e 

até lenços de papel. 

Para a construção civil, além da ma-

deira, o mercado verde oferece tintas à 

base de água, plástico reciclado, tubos 

para instalações hidráulicas feitos com 

PET, equipamentos residenciais para 

geração de energia eólica, lâmpadas 

econômicas e muito mais. A fabricante 

de tintas Coral revela que crescem anu-

almente em 60% as vendas de tintas 

com solventes á base de água em lugar 

de derivados de petróleo. 

>Entre o discurso e a prática 
Segundo o Observador Brasil 2010, 

pesquisa da Cetelem (financeira do 

grupo francês BNP Paribas) realizada 

em parceria com a Ipsos Public Affairs 

em 1.500 domicílios de 70 cidades bra-

sileiras, apenas 4% dos entrevistados 

foram considerados "conscientes" -

isto é, adotam pelo menos 11 com-

portamentos de consumo consciente 

num leque de 13 opções, que incluem 

o hábito de apagar as luzes ao sair de 

um quarto, usar o verso de uma folha 

de papel já utilizada e fechar a tornei-

ra enquanto escovam os dentes. Ou-

tros 65% foram enquadrados na cate-

goria "iniciantes", pois adotam de 3 a 

7 desses comportamentos, enquanto 

20% apresentaram o perfil "compro-

metido", mantendo a prática de 8 a 10 

comportamentos. Os "indiferentes" 

(11%), por sua vez, têm no máximo dois 

hábitos saudáveis de consumo. 

Entre esses consumidores "indi-

ferentes", a grande maioria - 85% 

do total - nunca pensou em deixar 

de comprar um produto de alguma 

empresa como forma de puni-la por 

algo que reprovasse (contra 49% dos 

"conscientes") e apenas 17% tomaram 

esta atitude. Ainda assim, 51% dos "in-

diferentes" se declararam dispostos 

a pagar mais se o produto estivesse 

associado a "uma empresa que realiza 

projetos em favor do meio ambiente", 

45% se "o produto não fosse danoso 

ao meio ambiente" e 41% pagariam 

mais se "o lixo que ele gera fosse to-

talmente reciclável". Estes percentuais 

sobem, no universo dos conscientes, 

respect ivamente para 82%, 76% e 

78%. Em nenhum caso, mais de 16% 

dos entrevistados desembolsariam 

mais do que 10% a 20% acima do valor 

de mercado-a margem adicional má-

xima prevista pelos pesquisadores. 

Ainda segundo o diagnóstico, as 

mulheres são mais comprometidas do 

que os homens, sendo que a classe C 

apresenta comportamento parecido 

com a classe A/B, ao passo que o maior 

número de consumidores "indiferen-

tes" ou "iniciantes" está na classe D/E. 

Outra pesquisa, realizada, desta 

vez, pelo Instituto Akatu e o Instituto 

Ethos, em 2007, com vistas a quantifi-

car a "Responsabilidade Social das Em-

presas e a Percepção do Consumidor 

Brasileiro", permitiu apurar junto a 

800 consumidores que 77% deles têm 

grande interesse em saber como as 

empresas tentam ser socialmente res-

ponsáveis, mas apenas 51% do público 

lhes atribui um papel que vai além do 

econômico em busca de uma socie-

dade melhor. 

Na outra ponta das relações de 

consumo, o "Relatório Executivo Des-

cobrindo o Consumidor Consciente: 

Uma nova visão da realidade brasilei-

ra", produzido em 2003 pelo Instituto 

Akatu e o Indicator GfK a partir de 1.200 

entrevistas realizadas em 11 cidades, 

descobriu que 85% dos entrevista-

dos "se preocupavam em melhorar a 

qualidade de vida da sua comunida-

de" e que 94% deles compartilhavam a 



opinião de que "as empresas deveriam 

se preocupar mais com o meio am-

biente". Este percentual, no entanto, 

cai sensivelmente quando o discurso 

passa da mera retórica para o plano 

pessoal: 66% dos consultados se ma-

nifestaram "dispostos a reduzir um 

pouco o padrão de vida para melho-

rar o ambiente", mas apenas 52% se 

sentem "um pouco responsáveis pelo 

meio ambiente". 

A mesma pesquisa mostrou que a 

distância entre o discurso e a prática 

também espelha o fosso entre o mer-

cado e o consumo consciente: 92% 

dos "indiferentes" concordam que 

economizar energia e água é uma boa 

maneira de preservar a natureza, mas 

somente 32% deles fecham sempre a 

produtos. Ações como venda de sacolas 

reutilizáveis, o oferecimento de alterna-

tivas ecologicamente corretas e saco-

las plásticas de qualidade satisfatória, 

para evitar que mais de uma sacola seja 

usada para embalar o mesmo produto. 

Atentativa da rede de supermerca-

dos Walmart Brasil há alguns meses 

foi o programa "Cliente Consciente 

Merece Desconto", que devolve ao 

consumidor o valor do custo da sacola 

plástica que ele deixar de levar para 

casa ao fazer suas compras - R$ 0,03 

por unidade, o equivalente a cinco 

itens adquiridos (média de produtos 

que cabe numa mesma sacola, segun-

do o Instituto Akatu). Além disso, há 

caixas preferenciais para quem utili-

za qualquer tipo de sacola retornável, 

torneira enquanto escovam os dentes, 

31% desligam os aparelhos eletrôni-

cos quando não os está usando e 46% 

evitam deixar lâmpadas acesas em 

ambientes desocupados. 

>Plástico - um vilão no dia a dia 
"Ainda uso muita sacola de plástico e 

acabo utilizando-as para o lixo, depois 

das compras. Acredito que a maioria 

das pessoas faz isso, para não ter de 

comprar saco de lixo", admite Fabie 

Spivack, no caixa de um supermer-

cado. Ela pensa e age como a grande 

maioria dos brasileiros e reclama da 

falta de campanhas inteligentes que 

ajudem o consumidor a adotar hábitos 

que contribuam com o meio ambiente. 

Em 2009, os supermercados Carre-

four, Walmart e Pão de Açúcar assina-

ram um protocolo de intenções com 

a Fecomercio, que prevê a promoção 

de ações de conscientização do consu-

midor e incentivo para que ele utilize 

seus próprios meios de transporte dos 

seja de tecido, lona, papelão, plástico 

durável, carrinho de feira, ou, ainda, 

na ausência destas, adquire nas pró-

prias lojas Walmart sacolas retorná-

veis de 35 quilos, em algodão cru, ao 

custo de R$ 2,50. 

A campanha da rede já permitiu 

poupar 22,5 milhões de sacolas plás-

ticas e concedeu R$ 700 mil em des-

contos aos clientes. "Estamos muito 

satisfeitos com os resultados obtidos 

até agora. Ao lado de outras iniciati-

vas, de 2007 para cá conseguimos 

reduzir em 10% o uso de sacolas em 

nossas lojas, o que representa 138,9 

milhões de sacolinhas a menos no 

meio ambiente", calcula Marcos Am-

brosano, vice-presidente executivo do 

Walmart Brasil. 

Na busca de ações socioambientais 

que arrematem a simpatia do consu-

midor, outros gigantes do mercado não 

ficaram atrás: para incentivar o uso 

de sacolas retornáveis, o Grupo Pão 

de Açúcar partiu para a campanha 



A META DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 

É FECHAR O ANO COM A ECONOMIA DE 1,5 BILHÃO 

DE SACOLAS PLÁSTICAS 

"Ganha Pontos Quem Ajuda a Preser-

var o Planeta", desde março do ano pas-

sado. O objetivo é oferecer aos clientes 

que participam do programa de rela-

cionamento Mais, e utilizam sacolas 

retornáveis, pontos que podem ser 

trocados por vale-compras. De acordo 

com o diretor de Responsabilidade Am-

biental do Pão de Açúcar, Paulo Pompi-

lio, "a campanha já contabilizou mais 

de 1 milhão de pontos em mais de 250 

mil compras no período de sete meses". 

Números igualmente expressivos se 

aplicam à comercialização de sacolas 

retornáveis nas lojas da rede - Extra, 

CompreBem, Sendas, ABC e Assai-, 

num total de quase 1,2 milhão de uni-

dades vendidas, das quais 65% só no 

ano de 2009. Para dimensionar a im-

portância da iniciativa, Pompílio esta-

belece um termo de comparação: "cada 

sacola retornável chega a substituir 

até oito sacolas plásticas, o que, neste 

caso, significa uma economia perto de 

10 milhões de embalagens plásticas e     
   seu descarte no meio ambiente". 

Na rede Pão de Açúcar há seis op-

ções de sacolas retornáveis - quatro 

em ráfia sintética, u m a em algodão 

com a frase "Eu sou uma sacola verde" 

e um modelo em PET reciclado, pro-

duzido em parceria com a SOS Mata 

Atlântica. Em quatro anos, foram dis-

tribuídas 590 mil unidades. Quanto à 

rede Extra, onde são oferecidos quatro 

modelos de ecobags, já foram vendi-

das mais de 150 mil sacolas desde o 

lançamento da campanha, em 2008. 

Ação semelhante tem a rede Pre-

zunic, do Rio de Janeiro, que, para in-

centivar o uso de sacolas retornáveis, 

oferece modelos ao preço simbólico 

de R$ 0,99. A rede de material de es-

critório Kalunga também comercializa 

sacolas retornáveis nas suas 60 lojas 

e, segundo o gerente comercial Hoslei 

Pimenta, vem registrando grande acei-

tação do público. Na região de Jundiaí, 

nas 15 lojas da rede Russi o diferencial 

são as estampas inspiradas nas obras 

do pintor italiano Inos Corradin. "É 

uma forma de deixar as sacolas mais 

bonitas e atraentes", sustenta Ana Pau-

la Morini, responsável pelo departa-

mento de Marketing, explicando que o 

cliente também pode dispor das caixas 

de papelão usadas para acondicionar 

os produtoscomprados nas lojas. 

Juntas, estas grandes redes varejis-

tas aderiram à campanha de incentivo 

ao uso de sacolas reutilizáveis promo-

vida pelo governo federal. Quando ain-

da estava no posto de ministro do Meio 

Ambiente, Carlos Minc declarou que a 

meta era fechar 2010 com a economia 

de 1,5 bilhão de sacolinhas plásticas. No 

ano passado, a iniciativa "Saco é um 

Saco" evitou que outros 600 milhões 

de sacos plásticos fossem lançados no 

ambiente. Por ano, são fabricadas no 

Brasil 18 bilhões de unidades. Segun-

do Minc, o uso abusivo das sacolinhas 

resulta em acúmulo de plástico nos 

lixões, nos rios, córregos e mares, au-

mentando a poluição e ameaçando a 

vida de espécies animais, como tarta-

rugas, peixes e golfinhos que morrem 

ao ingerir ou se enrolar neles. 
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