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Da virada do século pas-
sado para cá, a preocupação 
com temas relativos à susten-
tabilidade tem saído do círculo 
de ativistas e organizações não 
governamentais e se infiltrado 
na agenda de governos, em-
presas privadas e sociedade 
civil. De certa forma, falar de 
sustentabilidade virou moda. 
Se por um lado esse movimen-
to dissemina os conceitos e as 
práticas, por outro traz o risco 
do chamado greenwashing, 
termo adotado para se referir 
à propaganda enganosa sobre 
práticas sustentáveis.

Com essa pulga atrás da 
orelha de consumidores e 
entidades, companhias de todas 
as áreas são cada vez mais cobra-
das para implementar melhores 
práticas de produção, reduzindo 
o uso de recursos e os impactos 
ambientais. Ao mesmo tempo que 
aprendem a atuar no mercado 
neste novo cenário, as compa-
nhias têm de descobrir a fórmula 
de comunicar suas ações no cam-
po da sustentabilidade sem que 
isso seja confundido com maquia-
gem verde ou oportunismo.

Para Ricardo Guimarães, con-
sultor e presidente da Thymus 

A sustentabilidade do discurso
Empresas amadurecem trabalho de comunicação sobre ações ligadas às questões ambientais e sociais
Fernando Murad

Branding, existem empresas que 
de fato buscam a prática da sus-
tentabilidade, enquanto outras 
querem apenas usufruir os bene-
fícios sem adotar novas posturas. 
Mas é muito difícil diferenciar 
uma conversa da outra olhando 
apenas para a comunicação. 
“Hoje, com dinheiro e talento se 
produzem peças muito convin-
centes — belas, emocionantes, 
inteligentes e criativas — sem 
nenhum respaldo na realidade”, 
reconhece.

Ainda de acordo com o con-

sultor, a saída é construir 
uma marca que tenha credi-
bilidade, isto é, que desperte 
confiança na peça ou na cam-
panha de comunicação. “Ima-
gine duas campanhas iguais 
assinadas por marcas diferen-
tes. Dependendo do histórico 
de cada uma, a campanha vai 
ter um desempenho diferen-
te. O mesmo texto na boca 
da Marina (candidata do 
Partido Verde à Presidência 
da República) soa diferente 
se sair da boca da Dilma (pre-
sidenciável do Partido dos 
Trabalhadores)”, exemplifi-
ca Guimarães.

Na opinião de João Fran-
cisco de Carvalho Pinto Santos, 
sócio-diretor da consultoria 
especializada em sustentabili-
dade The Key, a questão é que 
as empresas estão em níveis 
diferentes de maturidade em 
relação à área. “Não tenho uma 
visão binária. Cresce cada vez 
mais a percepção, nas grandes 
empresas, de que greenwashing 
não tem efeito e que a comuni-
cação sobre sustentabilidade 
não tem que ser unilateral. 
Através das próprias ações 
a empresa é vista como mais 

madura na área. O importante 
é que elas estão entendendo 
que a construção da reputação 
vem da percepção dos outros: 
clientes, funcionários, mídia, 
governo e comunidade onde 
estão inseridas. Comunicar algo 
que não se faz surte o efeito 
contrário”, opina.

Informar para engajar
Independentemente do está-

gio de evolução da empresa no 
quesito sustentabilidade, algumas 
premissas são quase um padrão. É 
essencial estabelecer metas e com-
promissos de forma transparente e 
comunicar a todos os públicos so-
bre os progressos obtidos. Além de 

Produtos sustentáveis, benefícios palpáveis
Além de bater as metas de 

redução de impacto (em rela-
ção ao uso de água, de energia 
e de emissão de gás carbônico) 
de 2012 já neste ano e de ter 
anunciado novas metas para 
2020, a Procter & Gamble vem 
apresentando ao consumidor 
produtos com impacto de uso 
reduzido. “Usamos 35% menos 
plástico nas fraldas Pampers 

e reduzimos a celulose sem 
faltar absorção. Ariel líquido 
usa 20% menos água que Ariel 
em pó na fabricação e não 
deixa resíduo na água. O con-
sumidor quer produtos sus-
tentáveis, mas não abre mão 
do benefício. Esse é o desafio 
da indústria”, afirma Gabriela 
Onofre, diretora de assuntos 
corporativos da empresa.

A executiva adianta que em 
2011 a companhia usará bior-
resina nas embalagens da linha 
Pantene. A tecnologia brasileira 
desenvolvida pela Braskem re-
duz a emissão de gás carbônico 
na fabricação das embalagens, 
que são recicláveis e renováveis 
(feitas a partir de polímero de 
cana). A novidade será exporta-
da para as linhas Pantene, Max 
Factor e CoverGirl em mercados 
internacionais. “O polímero de 
cana é mais caro, mas o preço 
é o mesmo para o consumidor. 
Quanto mais pessoas aderirem, 
mais o preço vai diminuir. Se au-
mentar a demanda, vai diminuir 
o custo. Sendo um dos primeiros 

a fazer isso globalmente, esta-
mos impactando vários merca-
dos”, conta.

Enquanto a Procter & Gam-
ble tem como estratégia não 
criar uma linha específica e fo-
car no aprimoramento dos pro-
dutos de uso diário, a Bombril 
investiu na criação de uma linha 
ecológica. Com investimentos 
de R$ 7 milhões e dois anos de 
pesquisa, a Ecobril chegou ao 
mercado em maio com 24 itens 
para limpeza de casa e de rou-
pas feitos com matérias-primas 
naturais e de fontes renováveis 
com ativos biodegradáveis e 
com embalagens recicladas 
e recicláveis. O lançamento 
ocorreu em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, e neste mês a linha 
chega ao Sul. Em 2011, a distri-
buição deve ser nacional.

“Através de pesquisas vimos 
que o futuro era criar uma linha 
ecológica com preço mais aces-
sível e entregamos uma linha 
completa. Os telefonemas que 
recebemos no SAC são de elo-
gio. Pela força da marca e por 

ter clientes das classes A a Z, a 
Bombril tem a função social de 
colocar a ecologia e a sustenta-
bilidade em discussão”, afirma 
Marcos Scaldelai, diretor de 
marketing da empresa.

Rios e florestas
A Química Amparo é outra 

que investe na evolução dos 
produtos e não em uma linha 
específica. Em 2008, lançou o 
lava-roupa Ypê Premium, que 
é livre de fosfato, substância 
que estimula a proliferação das 
algas nos rios. Já neste ano, em 
comemoração ao aniversário de 

60 anos da marca Ypê, assumiu 
o compromisso de plantar cem 
mil árvores, totalizando 350 mil 
plantadas no projeto Floresta 
Ypê, iniciado em 2007 com a 
Fundação SOS Mata Atlântica. 
“Os consumidores compreen-
dem o trabalho e podemos con-
firmar isso com os reconheci-
mentos recebidos por meio de 
pesquisas. Uma delas reconhece 
Ypê como marca top of mind 
em preservação ambiental”, 
destaca o gerente de marketing 
João Augusto Geraldini. (FM)

Santos, da The Key: comunicação 
não tem que ser unilateral

Gabriela e o Ariel líquido: 20% 
menos água na fabricação

Scaldelai e a nova linha Ecobril:  
elogios no SAC

Semana da Terra no Walmart: estímulo ao consumo de produtos ecofriendly
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recebe forte investimento 
em comunicação no ponto 
de venda. O objetivo, de 
acordo com Feres, é mos-
trar que existem produtos 
com preços competitivos 
e que o consumidor pode 
tomar a decisão de optar por 
eles a qualquer momento.

Durante a ação deste 
ano, realizada em julho, o 
aumento das vendas dos 
produtos participantes foi 
significativo. “Após a ati-
vação, as vendas reduzem 
um pouco, mas acaba fide-
lizando. O segredo é munir 
o cliente de informação 
para tomar a melhor de-
cisão de compra. O consu-
midor escolhendo, muda o 
mercado”, pontua. 

Novos padrões
Uma das parceiras do Wal-

mart é a Kimberly-Clark, que em 
2008 lançou o papel higiênico 
Neve Naturalli, comercializado 
exclusivamente na rede. O pro-
duto foi compactado mantendo 
a mesma metragem, e usa menos 
embalagem — aumentando o 
número de pacotes transportados 
nos caminhões.

A multinacional lançou ainda 
em setembro, em parceria com 
o Grupo Pão de Açúcar, o Scott 
Compacto Folha Dupla 30 metros, 
produzido com embalagens e rolos 
100% recicláveis, e com o conceito 
educativo que auxilia a família a 
entender a quantidade necessária 
de papel higiênico a usar. A cada 
seis picotes do produto, há o 
desenho do mascote da marca, o 
labrador, com uma placa de pare. 
Já em março, a empresa apresen-
tou a Fralda Mágica da Turma da 
Mônica, que tem redução de 25% 
na utilização total de materiais 
como o plástico, por exemplo. 
Todos esses produtos foram de-
senvolvidos no Kimberly-Clark 
Blue Ocean Strategy Institute.

“Temos procurado comunicar 
quando temos uma vantagem. 
Tomamos a coragem de mudar 
padrões de tamanho e material 
do produto, o que é uma forma de 
reduzir consumo de embalagem. 
É uma atitude de tentar mudar o 
padrão do mercado”, diz Claudio 
Buiatti, gerente de inovação para 
a América Latina. “Desmistifica-
mos o preconceito contra papel 
higiênico feito de papel reciclado 

oferecendo um pro-
duto sem perda de 
qualidade. A Kim-
berly-Clark tem his-
tórico de inovação. 
Das oito categorias 
em que atua, criou 
seis. É um desafio 
diário para a empre-
sa inovar e mudar 
padrões”, comple-
menta Jefferson 
Correia, coordena-
dor de assuntos cor-
porativos da Kim-
berly-Clark Brasil.

Guimarães, da Thymus: credibilidade  
da marca faz a diferença

Papel higiênico Scott: embalagens e rolos recicláveis

relatórios de sustentabilidade, que 
informam em detalhes as ações 
desenvolvidas em relação ao uso 
racional de recursos e à redução 
de impactos ambientais, peças 
de comunicação e até mesmo as 
próprias embalagens de produtos 
podem servir de meio para infor-
mar e engajar consumidores.

“Quando a empresa se co-
munica, é com base em dados. 
Quem faz seriamente educa a 
cadeia. Temos que explicar o 
porquê, senão fica vazio e parece 
que as empresas estão se apro-
veitando da moda. Temos muita 
inovação e tecnologia por trás. 
Na comunicação, temos que edu-
car o consumidor. Se ele souber 
que tem opções com as mesmas 
propriedades, o ecofriendly vai 
ser escolhido. Podemos colocar 
isso no folheto ou num selo no 
próprio produto. Depende da 
estratégia da marca. Pode ser até 
numa ação de comunicação de 
massa”, analisa Gabriela Onofre, 
diretora de assuntos corporati-
vos da Procter & Gamble.

“Sempre que conseguimos 
atingir uma meta, comunicamos. 
O segredo é ser transparente na 
comunicação e no compromisso. 
Estabelecer um compromisso 
público e reportar progressos. O 
maior desafio é comunicar sem pa-
recer autopromoção”, pondera Yuri 
Feres, gerente de sustentabilidade 
do Walmart. Desde o ano passado a 
rede varejista promove anualmen-
te a campanha do Mês da Terra. 
Durante o período da iniciativa, 
uma equipe técnica seleciona uma 
lista de produtos sustentáveis que 
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