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David Lewis, presidente da 
Unilever Américas, gostaria que 
as norte-americanas gastassem 
menos tempo no banho. Não é 
nada pessoal, e poderia até ser 
contraprodutivo para alguém que 
vende sabonete. Mas aquela água 
quente que cai do chuveiro por 
10 a 12 minutos representa, de 
longe, a maior parcela das emis-

Sustentabilidade

Unilever quer que se gaste  
menos tempo no banho

sões de carbono dos xampus e 
sabonetes da companhia. E o que 
Lewis quer é ajudar a Unilever a 
reduzir seu impacto ambiental 
pela metade até 2020, incluindo 
aí aquele causado pelo uso dos 
seus produtos.

Esse objetivo é o principal 
ponto de um programa de 50 
metas, que incluem questões 

relativas a saúde e responsabi-
lidade social, listadas no projeto 
Unilever Sustainable Living Plan, 
anunciado na semana passada. 
Ele amplia um compromisso fir-
mado no ano passado de dobrar 
as vendas ao mesmo tempo que 
se promoveria a redução do im-
pacto ambiental.

O novo projeto é bem mais 

específico. E avançar na sua 
“missão social” é agora parte de 
todo plano de lançamento da 

empresa, ao lado dos objetivos 
de vendas e rentabilidade. A 
falha em alcançar as metas de 
sustentabilidade não vai neces-
sariamente abortar um projeto 
que cumpra outros objetivos, 
disse Lewis em entrevista após o 
lançamento do projeto, em Nova 
York. “Mas a falha não significa 
que o objetivo não deverá conti-
nuar a ser perseguido”, avisou. 

A Unilever não é a única em-
presa a incrementar seus objetivos 
ambientais, mas suas metas são 
mais ambiciosas que as da maio-
ria. A P&G também anunciou, 
em setembro, metas mais amplas 
em termos de sustentabilidade 
para 2020, visando, entre outras 
coisas, uma redução de 20% nas 
embalagens por consumidor, mas 
a Unilever quer chegar a 33%.

Segundo Lewis, os consumi-
dores nem sempre estão dispos-
tos a comprar produtos “verdes” 
ou a fazer grandes sacrifícios. 
“Em tempos de fartura, talvez”, 
ponderou. “Após uma recessão, 
a equação de valor muda.” 

Recursos sustentáveis
Os consumidores não estão 

pedindo chá sustentável, disse 
Lewis, apesar de a Unilever ter 
este ano cumprido a meta de 
certificar seus fornecedores dos 
chás Lipton e PG Tips na Europa 
Ocidental com o selo da Rainfo-
rest Alliance — sem aumentar 
os preços. Quando a empresa 
fez isso, os clientes aprovaram 
e o mercado fez o mesmo.

Agora a Unilever está se com-
prometendo a obter todo o for-
necimento de produtos agrícolas 
in natura de fontes sustentáveis 
até 2020, e metade até 2015. Isso 
pode aumentar os custos, mas 
Lewis diz que não tem visto ca-
sos de varejistas tentando levar 
vantagem em cima desta troca 
para aumentar as margens com 
produtos da Unilever. 

Um dos objetivos mais am-
biciosos da multinacional é ex-
pandir a distribuição da marca 
PureIt, de purificadores de água, 
lançada na Índia em 2004, para o 
resto da Ásia, América Latina e 
África subsaariana. A ideia é que 
esse produto leve água potável 
para 500 milhões de pessoas em 
todo o mundo até 2020.

Esse objetivo, entretanto, 
foi recebido com ceticismo por 
especialistas num debate em 
Nova York. O diretor do Instituto 
da Terra da Universidade de Co-
lumbia, Jeffrey Sachs, duvida que 
a Unilever consiga alcançar meio 
bilhão de pessoas com um progra-
ma de água potável sem a ajuda 
de governos e formuladores de 
políticas públicas, mesmo que o 
projeto custe alguns centavos por 
litro de água. “Duvido que banhos 
mais curtos sejam a solução”, 
disse Sachs. Para ele, produtos 
feitos com energia limpa são bem 
mais importantes para reduzir as 
emissões de carbono.
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Banhos curtos: menor impacto ambiental
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