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O marketing verde é um movimento 
tão forte que nem mesmo a recessão 
econômica foi capaz de matá-lo. Mas co-
meça a enfrentar uma onda de revolta do 
consumidor. Hoje, ser verde só por ser não 
é mais suficiente para criar um propósito 
de marketing. Alguns estudos indicam, 
inclusive, que os consumidores não estão 
comprando os benefícios de produtos e 
marcas posicionadas como favoráveis ao 
meio-ambiente.

As vendas começaram a decair nos 
últimos meses em categorias como a de 
produtos de limpeza “verdes”, e a crescer 
em outros segmentos não tão sustentáveis 
assim, como água em garrafa de plástico. 
Um estudo feito durante o mês de setem-
bro mostrou grandes levas de consumido-
res que acreditam que as alternativas de 
produtos mais “sustentáveis” são caras 
demais, não funcionam tão bem como as 
outras linhas menos verdes e sequer são 
mesmo tão boas para a natureza como 
dizem. Os argumentos dão voz a um mo-
vimento chamado de “fatiga verde”, nas 
palavras de Timothy Kenyon, diretor da 
GfK, que foi o responsável por essa pes-
quisa, chamada Roper Green Gauge.

No exemplo da água em garrafa de 
plástico, um produto que há muito tempo 
é alvo dos ambientalistas, o segmento teve 
crescimento de 4% nas vendas no último 
trimestre, de acordo com a SymphonyIRI, 
após vários períodos de queda. Ao mesmo 
tempo, filtros de água assistiram a um 
declínio nas vendas, após um período de 
alta nas vendas.

Existe ainda o caso de Frito-Lay, que, 
no mês passado, retirou do mercado seu 
produto SunChips, após reclamações sobre 
o barulho que ele fazia. Os produtos de 
limpeza “verdes”, que formaram uma das 
grandes tendências nos lares nos últimos 
anos, também mostraram sinais de estag-
nação. O diretor de operações da Clorox, 
Larry Peiros, atribuiu os resultados ruins a 
um declínio geral no segmento de limpeza 
natural. “Seguimos com o maior share, mas 
estamos caindo, junto com a categoria como 
um todo”, afirmou, durante a apresentação 
de resultados da empresa no último dia 3.

As vendas unitárias da linha Clorox 

O verde que não cola mais
Considerados caros e ineficientes, produtos “ambientalmente responsáveis” têm queda nas vendas nos EUA

Ceticismo cresce entre norte-americanos
A Roper Consulting, empresa da 

GfK, descobriu em seu relatório de 
setembro que existe um aumento subs-
tancial no percentual de consumidores 
dos Estados Unidos que criticam os 
produtos que se vendem como ambien-
talmente responsáveis. A quantidade 
de pessoas que consideram os produtos 
verdes muito caros cresceu oito pontos 
em apenas dois anos, para um total de 

61%. Além disso, 33% acreditam que eles 
não funcionam como deveriam, uma alta 
de nove pontos em relação ao estudo an-
terior. Por fim, 38% das pessoas disseram 
não concordar que esses produtos são 
mesmo melhores para o meio-ambiente, 
uma alta de oito pontos.

O mais preocupante para os anuncian-
tes é que o ceticismo está crescendo na 
mesma medida em que mais pessoas têm 

contato com produtos verdes pela primeira 
vez. “Os consumidores realmente querem 
produtos e empresas preocupados com o 
meio ambiente. Mas eles não estão dispos-
tos a sacrificar muito para conseguir isso”, 
afirma Eric Schwartz, vice-presidente de 
marketing da Henkel norte-americana. 

A empresa teve sucesso com o deter-
gente Purex Natural Elements, que diz 
ter os mesmos ingredientes naturais de 

outros detergentes verdes, mas com 
maior poder de limpeza e mesmo preço. 
Essa combinação teria ajudado a am-
pliar as vendas por três anos seguidos, 
alcançando mais de US$ 100 milhões 
em vendas no varejo. “Os consumidores 
querem tudo o que precisam, melhor 
ainda se for verde. Quando você dá 
isso a eles, os negócios crescem em 
qualquer mercado”, conclui.

Dicas para fazer o discurso funcionar:
Não espere sacrifício por parte dos consumidores. Eles não se mostraram dispostos a aceitar 
preços mais altos, performance menor e perda de conveniências, como a garrafa plástica de água. 

É necessário transparência. Os consumidores irão descobrir quando os produtos verdes não 
funcionam e dirão isso aos outros. 

Venda mais do que o verde. Para a maioria dos consumidores, o fator verde funciona, muitas 
vezes, como um desempate para decidir por um produto. Mas se não tiver outras funcionalidades, 
não vai dar certo.

Marketing verde é melhor quando trabalhado indiretamente. Ou seja, mostrando-se práticas das 
empresas e melhorando sua imagem corporativa, em vez de vender produtos específicos com 
apelo ao seu lado verde.

Green Works estão, de fato, 5% maio-
res neste ano do que no ano passado, 
mas muito por conta do lançamento de 
detergentes no decorrer do período e 
pela redução de 17% no preço médio, o 
que levou a receita para baixo. E os seus 
produtos somados, sem contar os deter-
gentes, tiveram uma queda de 15% nas 
vendas. A linha “Nature´s Source” da SC 
Johnson também viu perda de espaço em 
algumas redes varejistas neste ano.

Comportamento
Claro que nem todos os produtos de 

limpeza “verdes” estão mal. Chuck Manis-
calco, CEO da Seventh Generation, afirmou 
que a marca teve crescimento de dois 
dígitos neste ano, após um 2009 estável. 
A Method também está vendo uma alta de 
20% nas vendas, de acordo com seu cofun-
dador Eric Ryan. Mas, apesar do bom resul-
tado, ele acredita que existe uma questão 
a ser resolvida para reverter a tendência 

de queda nos preços das marcas verdes. 
“Acreditamos que a sustentabilidade é uma 
tendência macro que continuará existindo 
com força no futuro. Mas algumas escolhas 
exigem uma mudança de comportamento, 
e as pessoas demoram muito para mudar. 
De várias maneiras, as empresas acabaram 
ficando alguns passos à frente dos consumi-
dores e isso ocasionou nessa crise”, diz.

Para Ryan, os produtos verdes podem 
ser encaixados na chamada curva de Gar-
tner, que serve para os novos produtos do 
setor de tecnologia. Para ele, o mercado 
estaria agora se movendo do “pico de 
expectativas infladas” para o “ponto de 
desilusão”. Mas os pontos de “declínio do 
encanto” e o “caminho da produtividade” 
estariam logo adiante.

Por isso, conclui, a queda nos preços 
pode ajudar a alimentar positivamente 
este ciclo, pois eliminará do mercado 
marcas e produtos que tenham propósitos 
falhos. Neste contexto, a distribuição de 
novos itens em redes varejistas, que não 
trabalhavam com produtos verdes, pode, 
de fato, ampliar as vendas neste ano, mas 
algumas marcas terão problemas para 
manter esses ganhos no longo prazo. 

Olhando para fora do mercado de bens 
de consumo, a situação é similar para os 
carros híbridos. As vendas do segmento 
foram boas no ano passado, com alta de 3% 
em um período marcado pela queda geral 
do mercado de automóveis de mais de 
21%. O resultado se deveu ao lançamento 
de novos modelos, de acordo com análise 
do site HybridCars.com. Entretanto, neste 
ano, o mercado já tem queda de 10%, dian-
te de um mercado geral que subiu 10%.

Mesmo na política, a marca com o 
posicionamento verde mais destacado 
– o partido democrata – teve um duro 
golpe nas eleições legislativas de duas 
semanas atrás. Claro que a economia é 
um tema muito mais importante do que 
a sustentabilidade em uma campanha 
eleitoral, porém os democratas foram 
acusados em alguns estados por seu apoio 
a leis que poderiam limitar o consumo de 
carbono, aumentando seus custos. Isso, 
segundo as propagandas, poderia reduzir 
a quantidade de empregos.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 52, 15 nov. 2010.




