


Que o diga a Mundo Verde, pioneira no Brasil a 

falar em consciência verde, produtos naturais e 

postura ecológica. Há 23 anos, a empresa decidiu 

que investiria em um futuro diferente para o planeta 

e agora mostra seus resultados: a maior franquia 

de produtos naturais na América Latina fechou 

2009 com faturamento de R$ 120 milhões e prevê 

encerrar 2010 faturando R$ 180 milhões e com 40 

novas unidades. 

No ano passado, a Mundo Verde deixou de ser um 

negócio familiar e concluiu a venda de 100% de 

suas cotas para um fundo de private equity. Agora, 

os empresários Sérgio Bocayuva, Donato Ramos, 

Marcos Leite e Eduardo Nogueira, experientes no 

varejo brasileiro, levantam a bandeira da Mundo 

Verde no Brasil e no exterior e acreditam que 

o consumo desse tipo de produto no País está 

amadurecendo e passando para um novo estágio. 

Eram caros e feios no início, passaram a ser 

"normais" e agora viraram ícones. 



"A mudança mais significativa do mercado de 

produtos verdes no Brasil é a transformação de 

um mercado que era de nicho para um mercado 

de massa, e esse processo ainda está em estágio 

inicial, devendo apresentar grande evolução nos 

próximos 10 a 15 anos", prevê Donato Ramos, 

diretor de Marketing e RH da rede de franquias. A 

meta da empresa é chegar a 2015 com 450 lojas. 

O executivo chama a atenção para um detalhe 

importante na formação do negócio: a educação 

do consumidor. "A informação tem um destaque 

importante, pois temos de ensinar a usar os 

produtos e sua importância. Por isso, investimos 

muito em treinamento, com aulas online e na 

própria loja", afirma. Para Donato, o fator preço não 

é tão preocupante quanto a desinformação. "Se 

os consumidores reconhecerem a importância do 

produto, verão no preço um valor agregado", diz. 

Outra que vem priorizando o mercado ecológico no 

Brasil é a Philips, que atua em vários segmentos e é 

líder do setor de eletrônicos, tornando-se a primeira 

do segmento a desenvolver um sistema nacional 

para o recolhimento e a troca de seus equipamentos 

usados. O sistema começou em março e está em sua 

primeira fase, da montagem da estrutura logística 

para recolhimento e descarte do aparelho. A segunda 

fase envolverá uma campanha para conscientização 

e estímulo do consumidor. No mundo, a Philips já 

alcançou a marca de 50% de aparelhos reciclados. 

Segundo o diretor de Sustentábilidade da 

multinacional, Walter Duran, a meta global da 

empresa é que, em 2015, 50% dos seus produtos 

sejam "verdes". Ele explica que o retorno das ações 

em favor da natureza não representa ganho em 

dinheiro para a empresa, pois, para cada tonelada 

de material reciclado, a Philips ainda tem de 

complementar com recursos próprios os custos 

da reciclagem. A conta da reciclagem não fecha, 

mas Duran garante que não há outro caminho. 

"É inevitável. Primeiro porque, se a sua empresa 

não fizer, outra empresa vai fazer. Depois, é a sua 

reputação que está em jogo e, em um mundo 

preocupado com ativos ambientais, má reputação 

significa perda de clientes", explica. 



De acordo com o executivo, o mercado "verde" 

vai crescer no Brasil, pois a indústria não tem outro 

caminho a seguir. "O custo da energia tem de cair, e 

o consumo dos aparelhos vem diminuindo de 10% 

a 15% por ano. Há 15 anos, nenhum consumidor 

se preocupava com energia. Hoje todos olham esse 

detalhe na hora da compra", diz. 

A impor tânc ia da au ten t i c idade 

Reynaldo Saad, da Deloitte, chama a atenção para 

um dos maiores riscos das ações sustentáveis. As 

empresas precisam cuidar para que ações em favor 

do "verde" não pareçam falsas aos consumidores, 

ou isso trará prejuízo para a marca. "É preciso 

fechar a cadeia produtiva e de vendas. A empresa 

deve checar se seu fornecedor de matéria-prima 

é sustentável, se é preocupado com o meio 

ambiente e se os mais variados elos de sua cadeia 

são verdadeiramente 'verdes', e deixar claro ao 

seu consumidor que seus cuidados com o meio 

ambiente ocorrem em todo o processo de produção 

e venda. Só assim ficará claro que suas intenções 

são verdadeiras", afirma. 

Como exemplo de caso bem-sucedido nesse 

campo, ele cita o da maior rede de varejo do 

mundo, o Walmart, que, além dos esforços para 

incluir sacolas retornáveis em seus caixas, foi além: 

determinou que as novas lojas da rede devem seguir 

padrões ecoeficientes, usando materiais reciclados, 

reduzindo consumo de energia e utilizando meios 

para aproveitar a água da chuva. Foi uma entre 

outras iniciativas da varejista para solidificar sua 

cultura institucional "verde". 

As posturas positivas de algumas empresas 

espelham-se nos números globais para o negócio 

sustentável, em grande parte, muito animadores 

em quase todos os segmentos. No segmento 

de construção civil sustentável, por exemplo, 

segundo a publicação norte-americana EL Insights, 

especializada em energia e meio ambiente no 

mundo dos negócios, o número de edifícios 

comerciais "verdes" deve aumentar 18% até 

2015. O consumo de embalagens que utilizam 

material reciclado ou biodegradável tem previsão 

de crescimento anual de 8,4% até 2013, quando 

alcançará a marca de US$ 43,9 bilhões. É o que 

mostra um estudo realizado pela Freedonia Group, 

especialista na pesquisa da indústria. 

Nos Estados Unidos, o novo consumidor "verde" 

ganhou até nome especial: scuppies, que pode ser 

traduzido livremente como Pessoas Socialmente 

Conscientes e em Ascensão Social (Socially Conscious 

Upwardly Mobile Persons). Os scuppies avaliam o 

impacto social, humano e ambiental dos produtos, 

mas não deixam de consumir e usufruir da tecnologia 

e do conforto dos tempos modernos. Eles reciclam o 

lixo, consomem alimentos orgânicos e compram itens 

produzidos com base no comércio justo. 

Inovação pela sustentab i l idade 

O eloquente apelo dos produtos "verdes" encontra 

receptividade primeiramente entre os produtos 

reconhecidos como vilões da natureza. É o caso da 

Michelin, fabricante mundial de pneus que criou, 

entre inúmeras iniciativas voltadas para um mercado 

sustentável, um grupo que desenvolve tecnologias 

ecologicamente corretas. No mundo todo, mais de 

6 mil pessoas trabalham nos setores de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Industrialização da Michelin. Em 

2008, a empresa alcançou a tecnologia capaz de 

desenvolver o mais moderno pneu quando o assunto 

é a economia de recursos naturais: o Michelin Energy 

Saver, para carros de passeio, que permite diminuir o 

consumo de combustível a partir da ação dos pneus. 



Oportunidades em outras frentes 
Se as empresas que realizam a produção e a 

comercialização estão preocupadas com o meio 

ambiente, é natural que os agentes financeiros - que 

administram os recursos que movimentam o mercado 

- t a m b é m tenham as mesmas preocupações. Há 

alguns anos, teve início uma tendência mundial de 

os investidores procurarem empresas socialmente 

responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus 

recursos. Tais aplicações, denominadas Investimentos 

Socialmente Responsáveis (SRI), consideram que 

empresas sustentáveis geram valor para o acionista 

no longo prazo, pois estão mais preparadas para 

enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. No 

Brasil, a BM&FBovespa criou até um índice de ações 

para servir como referencial para os investimentos 

socialmente responsáveis, o índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE). Segundo estudo da Deloitte e da 

Cleantech Group, os investimentos de capital de 

risco em empresas de tecnologias verdes cresceram 

43%, para US$ 2,02 bilhões, no segundo trimestre de 

2010, em relação ao mesmo período do ano passado. 

As iniciativas e o crescimento do mercado apontam 

para o surgimento de oportunidades que podem ser 

exploradas em alguns segmentos. Segundo o estudo 

da Câmara de Comércio e Indústria de São Paulo, 

"Atualmente, o nosso objetivo é desenvolver uma 

mobilidade sustentável. Para ser sustentável, a 

mobilidade deve utilizar tecnologias com o objetivo 

de atender ao desejo generalizado de transportes 

que tenham menor impacto no meio ambiente", 

afirma Glauce Ferman, diretora de Relações 

Institucionais e Ações em Sustentabilidade da 

Michelin. No Brasil, 75% dos pneus vendidos são 

de baixa resistência à rodagem, ou seja, têm o 

compromisso de reduzir o consumo de combustível 

e, consequentemente, as emissões de CO2. 

Além de desenvolver um composto mais moderno, 

a Michelin reúne outras práticas sustentáveis que 

englobam sua cadeia produtiva, como a certificação 

ambiental das fábricas, a ampliação da vida útil 

dos produtos para reduzir o volume de pneus 

descartados e um programa para coleta e correta 

destinação dos itens descartados, o Reciclanip, 

desenvolvido em 2007. Mais de 240 milhões de 

pneus de passeio tiveram destino ambientalmente 

responsável, o equivalente a 1,2 milhão de toneladas 

de pneus que não poderiam mais ser utilizados. 

O programa é desenvolvido por meio de parcerias 

com as prefeituras, que cedem os terrenos para 

receber o material. São 441 postos de coleta em 

todo o País, de onde a Reciclanip recolhe e 

transporta os compostos até as empresas 

de trituração ou de reaproveitamento. 



algumas delas estarão presentes na adoção de uma 

nova legislação, como a recente Lei de Descarte de 

Resíduos Sólidos, que deverá resultar em processos 

de privatização ou de concessão de serviços públicos 

de água e saneamento. 

Caminho sem volta, mundo afora 
Como afirma Donato Ramos, da Mundo Verde, "o 

mercado de consumo verde no Brasil é uma criança 

'recém-nascida'". Em cada país, o desenvolvimento 

desse mercado se dá em ritmos diferentes, mas, 

seja onde for, o fato é que já não é mais possível 

pensar o negócio sem se considerar a ótica das 

"marcas verdes". A Trendwatching.com, empresa 

britânica especializada em tendências, verdadeiro 

termômetro mundial para ajudar a diagnosticar 

o comportamento do consumidor, divulgou 

recentemente um grande estudo sobre as principais 

tendências de consumo em diversos segmentos. 

O levantamento comprovou o que todos esperavam: 

os produtos ecologicamente corretos estão em 

alta em todo o mundo. 

Para o chefe do setor de Pesquisas da 

Trendwatching, Henry Mason, a busca por produtos 

e serviços sustentáveis não é apenas uma "fase" 

do mercado. Ele sustenta que consumidores do 

mundo todo estão conscientes de que o atual 

sistema de produção e de hiperconsumo não pode 

continuar. "Os sinais disso ficaram muito claros, 

da crise financeira norte-americana à poluição que 

atinge a China. Ter os cuidados ambientais entre 

suas ações é apenas uma das posturas que os 

consumidores exigem das marcas." 

Segundo Mason, apesar de os mercados de produtos 

"verdes" estarem mais maduros nos Estados Unidos e 

na Europa, a consciência ecológica já está presente em 

todos os cantos do planeta. "Os consumidores estão 

procurando por marcas que se provem relevantes, 

generosas, mais humanas, abertas e responsáveis. 

Por isso, qualquer fabricante ou prestador de 

serviço precisa começar a repensar seu negócio, seu 

produto, sua personalidade e sua cultura", analisa. 

Mason lembra que, para obter resultados 

sustentáveis sérios, é preciso criar "ecofacilitadores" 

para produtos e serviços. Isso significa apresentar 

produtos sustentáveis sem mesmo que os 

consumidores percebam e, se necessário, sem 

deixar espaço para que consumidores e empresas 

optem por qualquer outro tipo de produto que não 

seja ecologicamente correto. Muitas vezes, para 

o analista, isso pode significar ações mais fortes 

de governos, o desenvolvimento de designs mais 

arrojados, iniciativas mais corajosas das empresas 

ou, ainda, todos esses fatores combinados. 

Para se tornar líder mundial em ações sustentáveis, 

na opinião do executivo da Trendwatching, o Brasil 

deve apostar na qualidade. "As barreiras para 

assumir a liderança estão caindo rapidamente. As 

empresas que conseguirem entregar um produto 

melhor, mais barato, mais confiável ou mais 

sustentável serão as líderes mundiais, onde quer que 

estejam. Os governos podem ajudar, incentivando 

as indústrias, mas, em última análise, é a qualidade 

da ideia e o brilhantismo de sua execução que 

conduzirão ao sucesso", conclui. 
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