
momento é de cuidar da saúde do planeta - disso todos 
sabem. É hora de compreender que nossos atos indi
viduais trazem consequências; afinal, estamos todos 

interligados n u m único sistema de vida. Assim, as empresas 
t a m b é m devem se lembrar de que são formadas pela soma de 
pessoas físicas que, por elas, tomam decisões. Dessa forma, é 
possível sintonizar esforços e incluir um formato de atuação e 
gestão ecoeficiente em práticas diárias que beneficiará todos 
os envolvidos. Mas até que ponto as empresas estão realmente 
preocupadas com as questões socioambientais? E os consu
midores, será que entendem e realmente se preocupam com 
as práticas sustentáveis? E você, sabe o que significa ser uma 
empresa sustentável e como identificá-la no mercado? 

A contribuição das empresas 
O que significa ser uma empresa sustentável? De acordo com 
Joana Bicalho, mestre em planejamento e gestão ambiental e 
sócia-proprietária da Rede Empresa Responsável, o conceito de 
desenvolvimento sustentável diz respeito a atender às próprias 
necessidades sem comprometer a possibilidade de as presentes e 
futuras gerações t a m b é m atenderem às suas. "As organizações 
estão sendo cobradas quanto à eficiência energética em suas 
linhas de produção e estimuladas a medir sua contribuição 
ecológica como forma de controlar os impactos que causam ao 
meio ambiente. Economia de material, avanços tecnológicos, 
design mais eficaz, maior aproveitamento da matér ia-pr ima, 
responsabilidade pelos subprodutos, como embalagens, mu
dança cultural e controle de processos, são metas da nova 
gestão empresarial", esclarece. 

Mas, segundo Joana, a contribuição das empresas se dá 
t a m b é m de acordo com a exata medida da exigência de seus 
stakeholders - pessoas que impactam ou são impactadas pelo 
seu negócio. "As empresas, n u m mercado competitivo, buscam 

se diferenciar de seus concorrentes, 
levando aos clientes valores agre
gados que os seduzam e, assim, 
a lcançam a preferência de marca. 
Quanto mais se desejar produtos 
considerados ecoeficientes e se 
privilegiar empresas que possuem 
no planejamento e s t r a t ég i co a 
responsabilidade socioambiental, 
mais serão modificados produtos, 
processos e procedimentos em busca 

desse diferencial e valor de imagem. É assim que o mercado com 
valores agregados de sustentabilidade será formado", explica. 

Mas por que, então, o consumo é tido como vilão da 
sustentabilidade? 
De acordo com os resultados dos estudos feitos durante a quarta 
edição do Congresso Brasileiro de Pesquisa, as ações de empresas 
e consumidores sobre o tema ainda está longe do ideal - e essa 
t a m b é m é a opinião de Joana. Para ela, os grandes vilões da 
sustentabilidade são o consumismo e a descartabilidade. 

Ela acredita que os efeitos negativos da ação do ser humano 
sobre o meio ambiente são graves e exigem mudanças de hábitos 
de consumo e atitudes em prol da sustentabilidade. Por isso, 
Joana sugere o marketing como ferramenta fundamental para 
tal t ransformação. "Percebo que, assim como a propaganda 
conseguiu alavancar e criar um novo hábito de consumo após a 
Revolução Industrial, o marketing ambiental t a m b é m pode vir 
a alavancar e criar um novo hábito de consumo pós-consciência 
ambiental global, uma vez que o marketing e a propaganda 
exercem enorme poder nas tomadas de decisão", sugere. 

O papel do marketing 
Muitas vezes, o marketing é visto com maus olhos por ser 
confundido com vendas e propaganda. "Há uma enorme con
fusão. Market ing é equilibrar os 4 Ps - Produto (ou serviço), 
Preço, Praça (ou distribuição) e Promoção (comunicação) - em 
trocas saudáveis que satisfaçam duas ou mais partes. Hoje, 
incluímos mais um P, de Planeta saudável, trazendo assim 
a sustentabilidade para o marketing, que tem por base uma 
relação ganha-ganha de longa duração e fidelização. Cabe 
ao P de P romoção comunicar os diferenciais e os valores 
agregados que já existam nos demais, ou seja, de Produto 
ecoeficiente, de Praça ou formato 
de distribuição menos poluente, de 
serviços oferecidos por funcioná
rios respeitados e valorizados pela 
organização, etc", afirma. 

A compreensão dos 
consumidores 
O portal Ciclo Vivo, logo no seu 
primeiro mês , contou com cerca 
de 3,7 m i l seguidores em seu 
perfil no Twitter e 1,5 m i l no Fa-



cebook. Mayra Rosa explica que 
"se trata de u m a nova fase, na 
qual o importante n ã o é crescer a 
qualquer preço, como no passado, 
mas sim crescer por meio de bons 
exemplos e da educomunicação . 
É importante notar a existência de 
um enorme interesse pelo tema e 
de uma sociedade que se posiciona 
com propriedade a favor dele. Assim, 
se justifica a razão do crescimento 

exponencial dos novos veículos de comunicação especializados 
no tema, como o Ciclo Vivo, que permite, por meio de matérias 
e notícias d inâmicas , suprir exatamente esses novos anseios 
da população moderna". 

Como identificar as reais intenções das empresas? 
Ainda de acordo com os estudos feitos no Congresso Brasileiro 
de Pesquisa, muitos consumidores n ã o entendem nada sobre 
o assunto. Por outro lado, há empresas que não se preocupam 
de fato com as questões socioambientais e fazem essas ações 
somente pelos retornos que tal publicidade traz. 

Diante disso, como identificar quais empresas real
mente "vestem a camisa verde"? "Percebe-se que algumas 
empresas optam apenas pelo greenwashing (lavagem verde) 
em seus produtos e pouco modif icam o formato de ext ração 
de m a t é r i a - p r i m a ou eficiência ambiental nos processos e 
procedimentos. Elas pouco se responsabilizam pelos sub
produtos gerados na p rodução , d i s t r ibu ição e pós-venda , 
potencializando desperdícios, emissão de poluentes e excesso 
de embalagens. São dessas empresas que os consumidores 
devem fugir. Prefira as que se responsabilizem pelas em
balagens que produzem. Opte por embalagens que possam 
ser reusadas e, de preferência, pela n ã o embalagem ou que 
possuam selos de certificadoras confiáveis. Avalie se o apelo 
pub l ic i t á r io de ecoeficiência es tá fundamentado e, caso 
esteja, opte por esse produto, pois isso m u d a r á a a tuação do 
concorrente", orienta Joana. 

Um bom exemplo de empresa sustentável é a Cipolatti, 
que trabalha com locação de decoração de Natal. Ela é uma 
das pioneiras em ações sustentáveis que, a partir da Eco 92, 
vislumbrou um meio de atuar em prol do meio ambiente. 
"Desde então, fazemos uma minuciosa avaliação dos mate
riais utilizados em nossos projetos decorativos - renovando, 
reutilizando, reciclando e reestruturando cada elemento. 

Assim, conseguimos disponibilizar decorações educativas 
com elementos especialmente desenvolvidos a partir de de ma
teriais reciclados, como o Natal da Sucata e o Natal Reciclado. 
A l é m disso, adotamos políticas internas", ilustra a diretora 
comercial A n a Cecília Cipolatti, que ainda destaca: "A sus
tentabilidade n ã o agrega muito aos resultados da empresa. 
Pelo con t rá r io , em um ba lanço geral, aumenta nosso custo. 
M a s acreditamos que essas ações contribuem bastante para 
ampl ia r e fortalecer a credibilidade e a conf iança que a 
empresa tem no mercado. Nossos clientes são beneficiados, 
pois, independentemente da decoração escolhida, ela é feita 

de materiais sustentáveis , o que atrai ainda mais a atenção e 
o respeito dos consumidores". 

Outra empresa realmente engajada nas práticas sustentáveis 
é a Lavasecco, rede de lavanderias com 11 lojas em todo o País, 
que, com o projeto Atitude Eco Lavasecco, conquistou o primeiro 
lugar na categoria Pequenas Empresas do Prêmio de Respon
sabilidade Social e Sustentabilidade no Varejo, concedido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp) por meio do Centro de 
Excelência em Varejo (GVcev) da Fundação Getulio Vargas. 

De acordo com a gerente de marketing, Alessandra Oricchio, 
o projeto começou a ser desenvolvido em 2008 com o objetivo de 
repensar o uso de itens não recicláveis ou prejudiciais ao meio 
ambiente dentro de uma lavanderia. "Hoje, a limpeza a seco não 
é feita com água, mas sim com um solvente que é reciclado e reu
tilizado diversas vezes. Além disso, substituímos o uso de cabides 
de arame/plástico pelos ecológicos, criamos sacolas ecológicas, 
reduzimos a utilização de embalagens plásticas e usamos, em 
todas as nossas unidades, um dispositivo que filtra e regenera os 
vapores do solvente usado nas máquinas , tornando o ambiente 
na lavanderia mais puro e saudável", enumera a gerente. 

Ela afirma que o reconhecimento das ações não vem apenas 
pela conquista do prêmio , mas sobretudo pelos seus clientes, 
parceiros e colaboradores. "Nossa imagem está atrelada à de 
uma empresa sustentável . Nossos colaboradores se sentiram 
prestigiados, pois é por meio deles que esse projeto vai para 
frente. C o m o a u x í l i o do 
treinamento At i tude Eco 
Lavasecco, eles puderam 
entender o que significam 
os termos 'sustentabilidade', 
'consumo consciente', entre 
outros, e começaram a aplicá-
los não só na empresa e com 
nossos clientes, mas prin
cipalmente em suas casas, 
ensinando e aprendendo com 
seus filhos", comemora. 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, São Paulo, ano 7, n. 74, p. 50-51, jan. 2011. 




