


explica que o neoconsumidor passa a ser inserido 
em um ambiente que incorpora questões ligadas 
à sustentabilidade e ao consumo consciente. E 
aí surge o metaconsumidor. O país com maior 
índice é o México (147), seguido do Brasil (142) 
e a Turquia (129). 

Uma das características do metaconsumidor é 
o bombardeio de informações sobre sustentabili-
dade que ele recebe. Apesar de ainda estar em um 
estágio básico, a dinâmica dos mercados indica 
que seu crescimento se dará de forma vertiginosa, 
suas demandas vão gerar mudanças nas estrutu-
ras de negócios, nos produtos, nos canais e nas 
marcas, além de acarretar mudanças em toda a 
cadeia produtiva e de consumo. Portanto, assumir 
o pioneirismo poderá significar o sucesso para as 
empresas. 

Quanto? 
Uma das questões mais discutidas se refere a 

quanto os consumidores atentos estariam dispos-
tos a pagar a mais por um produto ou serviço sus-
tentável. A pesquisa mostrou que 24% dos consu-
midores não querem pagar mais. A maioria, 27%, 
só aceita se o preço for 5% maior, e 24% se chegar 
a 10%. Onze por cento pagam até 15% mais, e 6% 
até 20%. Mas Gouvêa alerta que a disposição de 
pagar mais pelos sustentáveis tende a desaparecer. 
Com o amadurecimento do tema, a sustentabili-
dade será uma obrigação das empresas. 

Segundo o estudo, o brasileiro aceita pagar 
até 8% a mais por produtos sustentáveis, núme-

ro levemente acima da média mundial - 7,6%. O 
país que mais está disposto a pagar é a Turquia, 
que aceita chegar a 13%. E o que menos aceita 
é a França, 4%. Esta informação é importante, 
principalmente para o varejo alimentar, afinal 
21% dos consumidores pesquisados disseram 
comprar alimentos pensando, geralmente, em 
sustentabilidade. 

Sustentabilidade hoje 
A pesquisa apontou que para a maioria dos 

consumidores, sejam eles brasileiros ou não, sus-
tentabilidade significa preservar o meio ambien-
te (74% global / 86% brasileiros) e reciclar lixo 
(61% global / 75% brasileiros), isso considerando 
as seguintes possibilidades: recursos naturais são 
finitos (50% global / 45% brasileiros), promo-
ver o básico para mim e minha família (39% 
global / 26% brasileiros), consumo equilibrado 
entre necessidade e desejo (37% global / 45% 
brasileiros). 

Mas quando questionada sobre práticas sus-
tentáveis no dia a dia, grande parte afirmou 
adotá-las (38% global / 44% brasileiros) sem res-
trição, outra grande parcela (29% global / 24% 
brasileiros) admitiu que só o faz quando o ato 
não interfere em seu conforto. Outro diretor da 
GS&MD - Gouvêa de Souza, Luiz Góes, afirma 
que muitos consumidores acreditam que ser sus-
tentável é não ter acesso a produtos legais. "As 
pessoas associam sustentabilidade com restrição." 
O que é um engano. 

Sete por cento da população global e 3% dos 
brasileiros afirmaram ser obrigados a adotar essas 
medidas, enquanto uma minoria (4% global / 
3% brasileiros) assume que a sustentabilidade 
não está em seus atos. Uma quantidade razoável 
(12% global / 20% brasileiros) disse que apenas 
gostaria de adotar, mas não o faz, e outra (10% 
global / 7% brasileiros) diz simplesmente não 
saber avaliar isso. 

Enquanto para a maioria dos consumidores 
ao redor do mundo a falta de dinheiro (55%) e 
a falta de informação ou conhecimento (51%) 
são os motivos pelos quais eles se distanciam 
da sustentabilidade, no Brasil, 66% apontaram 
a falta de ofertas de produtos e serviços como a 
principal razão. A segunda e terceira causas in-
dicadas pelos brasileiros foram falta de dinheiro 
(49%) e de incentivo (47%). 

A conclusão da pesquisa aponta que o consu-
midor ainda está longe de assumir a plenitude 
no quesito sustentabilidade. São quatro pontos 
principais que explicam esse resultado: 1) susten-
tabilidade ainda se restringe à questão ambien-
tal; 2) o consumidor não se insere no conceito de 



sustentabilidade; 3) ele 
não se sente insusten-
tável, mesmo porque 
também não se sente 
informado; 4) no caso 
do consumidor brasi-
leiro, ele sente falta de 
produtos e serviços sus-
tentáveis. 

Além disso, a in-
ternet é sem dúvida a 
fonte de informação 
mais procurada sobre 
sustentabilidade (63%). 
Televisão (52%), jornais 
(47%) e revistas (35%) 
vêm em seguida. A 
opinião de amigos e da 
família tem o mesmo 
índice de importância 
que os selos e as certifi-
cações (28%). As redes 
sociais ainda ocupam 
pouco espaço (18%), as-
sim como as lojas (24%). 
E os consumidores não estão felizes com isso. 

No Brasil, 71% têm expectativa de que as 
empresas eduquem sobre consumo sustentável. 
Apenas 21% dos entrevistados acreditam que as 
informações sobre os produtos sustentáveis no 
ponto de venda são suficientes. Em Porto Alegre 
o índice é de 32%; em Recife cai para 27% e em 
São Paulo 24%. Mas atenção: apenas 27% dos 
entrevistados disseram confiar em propagandas 
de produtos que assumem ser sustentáveis. Por-
tanto, para vender essa imagem, "o negócio tem 
que ter o conceito enraizado nos seus valores", 
alerta Gouvêa. 

Esse resultado se configura como uma grande 
oportunidade para o varejista. Se hoje o consu-
midor não encontra o que busca, aquele que se 
propuser a oferecer informação será visto como 
pioneiro e bom prestador de serviço. Mas justa-
mente por ser novidade, ainda não é possível dizer 
o que está certo e errado sobre sustentabilidade 
no varejo. "O processo ainda é de tentativa e er-
ro", diz. 

Um exemplo prático de como ajudar o con-
sumidor nem sempre é tarefa fácil veio de um 
supermercado. Primeiro, passou a oferecer to-
das as opções com característica sustentável em 
um espaço único. Algum tempo depois, o passo 
seguinte foi remanejar os mesmos produtos nas 
prateleiras juntos com outros. 

O resultado foi um aumento nas vendas. Com 
comunicação que indicava o diferencial dos pro-

dutos que se colocavam como sustentáveis nas 
prateleiras convencionais, a medida simples 
possibilitou aos consumidores comparar preços, 
componentes e benefícios entre todas as opções 
oferecidas. Góes explica que não é possível dizer 
se apenas o fato de mudar de lugar foi o motivo 
de aumento das vendas. Por isso, é preciso expe-
rimentar. 

Cidadão 
A visão do consumidor sobre as responsabili-

dades de transformar o mundo em um lugar mais 
sustentável é bastante questionável. A pesquisa 
identificou que 61% dos consumidores entre-
vistados acham que o País deveria ter leis mais 
rígidas com relação à sustentabilidade; 81% dos 
que acreditam nisso são da classe B1 e B2. Meta-
de dos entrevistados crê na consciência eleitoral 
para influenciar a sustentabilidade de seu país. E 
apenas 33% indicam a participação comunitária 
e o apoio ao seu desenvolvimento. 

No que diz respeito explicitamente à respon-
sabilidade, o brasileiro é exigente. A população, 
o governo e as empresas dividem o encargo: 82% 
responderam "eu" e "empresa/negócios"; em Re-
cife, 87% optaram por "eu" e 93% da classe A 
escolheu a mesma resposta. Eles também delega-
ram 79% da responsabilidade ao governo e 53% a 
ONGs. O resultado das respostas globais é: gover-
no (69%), ONGs (47%), eu (67%), outros (62%), 
empresas/negócios (68%). 

A pesquisa destacou que 36% dos consumido-



res ainda não deixaram de comprar de empresas 
que não agem de maneira responsável. Se em um 
primeiro momento parece pouco, Gouvêa desta-
ca a grandeza desse número. "É um porcentual 
muito alto. Estamos em um processo de desenvol-
vimento desse consumidor consciente". 

E se estamos somente no começo desse pro-
cesso, a quanto vai chegar esse número quando o 
consumidor estiver realmente maduro? Uma das 
certezas sobre esse desenvolvimento é o consumi-
dor, primeiramente, estar sensibilizado com o te-
ma. Depois, coloca em prática seu conhecimento 
e começa a advogar a favor da sustentabilidade. A 
força dessa transformação é enorme pelo poder 
multiplicador que, rapidamente, envolve a popu-
lação. "As empresas vão pensar: ou adoto um novo 
posicionamento sobre sustentabilidade ou vou ser 
descriminado", ressalta Gouvêa. 

Mas isso ainda leva tempo. A conclusão do es-
tudo é que o consumidor participa pouco da vida 
comunitária, assim como não valoriza empresas 
social e ambientalmente sustentáveis. Apenas 
metade dos consumidores apresenta consciência 
de que através do voto pode influenciar as ações 
de sustentabilidade. No Brasil 77% mostram esta 
visão, preferencialmente as pessoas com idade 
acima de 25 anos e pertencentes à classe B. 

Desenvolvidos x em desenvolvimento 
Como já era de se esperar, os países que apre-

sentam renda per capita mais alta, são aqueles que 
também mais poluem, considerando a emissão 
de C02 per capita. 

A explicação é histórica. Esses países, também 
denominados desenvolvidos, foram os primeiros 
a se industrializar e, por conseqüência, têm uma 
população mais rica e com hábitos de consumo 
mais ousados - consomem poucos alimentos 
naturais, mais eletrodomésticos, combustíveis 
fósseis, etc. 

Por motivos não decifrados, os países com me-
lhor índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

são os que menos demonstram preocupação com 
o meio ambiente. A preocupação com as gerações 
futuras também parece ser algo bem claro. Bra-
sil, Turquia e México, que têm população jovem, 
são os mais preocupados com a questão. Já gran-
de parte dos países com população mais velha 
é aquela que também está menos inquieta com 
relação às próximas gerações. 

Conclusões 
Dentre as conclusões tiradas do estudo, es-

tá a que o consumidor não tem clareza sobre 
o conceito de sustentabilidade. Só traz conota-
ções positivas e ainda muito vinculadas ao meio 
ambiente. No Brasil isso é um pouco diferente e 
muitos demonstram uma visão mais ampla do 
tema. O consumidor se imagina responsável por 
essas questões, mas não percebe que suas ações 
individuais também podem significar parte deste 
conceito. 

Ela não identifica produtos e serviços susten-
táveis no mercado, embora aspire consumi-los e 
se disponha a pagar mais por isto. 

É fundamental que o benefício do valor susten-
tável incorporado ao produto, à marca e ao canal 
seja percebido de forma clara pelo consumidor. 

E a maior oportunidade destacada é que existe 
a expectativa de que empresas eduquem os consu-
midores nesse sentido. As lojas são ainda canais de 
informação pouco percebidos e com comunicação 
insatisfatória sobre o tema. O caminho ainda ne-
buloso é irreversível. Cabe às empresas incorporar 
valores sustentáveis ao seu DNA. 
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