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Ter e manter atitudes sustentá-

veis nos planos de negócio das 

empresas já é uma realidade 

no Brasil. Quase todas as indústrias e 

grandes redes varejistas já valorizam e 

propagam o posicionamento de serem 

socialmente responsáveis. Isso lhes aju-

da a construir suas imagens junto aos 

consumidores, que estão cada vez mais 

exigentes e conscientes. Se antigamen-

te a propaganda era voltada apenas 

para a qualidade e o preço do produto, 

hoje em dia esses não são mais os úni-

cos fatores preponderantes na decisão 

de compra do shopper.

Isso acontece porque a concorrên-

cia tem equiparado os produtos no que 

se refere à qualidade, fazendo com que 

as empresas busquem outro diferencial. 

Em tempos de aquecimento global e de 

escassez de recursos não renováveis, a 

sustentabilidade está em alta. E para 

alcançar uma boa imagem de empresa 

ecologicamente responsável e cons-

ciente, muitas indústrias partem para 

o lançamento de produtos com o apelo 

da sustentabilidade.

Um estudo realizado pelo Insti-

tuto Akatu mostrou que, para 51% 

dos brasileiros, as grandes empresas 

também devem contribuir ativamen-

te para o desenvolvimento da socie-

dade. Quando indagados se buscam 

informações sobre as empresas que 

têm responsabilidade socioambiental, 

30% deles disseram que procuram se 

informar sobre essas empresas antes 

de comprar seus produtos.

“Ser sustentável começa a ganhar 
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peso e a fazer diferença entre as marcas. 

O consumidor ainda tende a entender 

sustentabilidade como um conceito 

que só tem a ver com questões que re-

metam ao meio ambiente. Mas as ban-

deiras que estão fazendo um trabalho 

nesse sentido, como as que se preocu-

pam com a reciclagem, as que cuidam 

de seus estoques de maneira conscien-

te, serão percebidas com simpatia, uma 

vez que se trata de uma mudança cul-

tural”, diz Luiz Góes, sócio-sênior da 

GS&MD – Gouvêa de Souza. Para 

ele, ser sustentável começa a se consti-

tuir em um diferencial entre os agentes 

da cadeia. “No Brasil, muitos compram 

pelo preço, não levando em conside-

ração essas questões, mas isso deverá 

mudar cada vez mais”, afirma.

O consultor ressalta que, em um 

futuro não muito distante, ser sus-

tentável será uma questão obrigató-

ria. Haverá uma mudança cultural, 

talvez empurrada por fenômenos 

climáticos, entre outros. “Daqui a 20 

anos, será difícil encontrar empresas 

que não tenham adotado mudanças 

desse tipo nas suas práticas.”

Quando indagados se comprariam 

produtos sustentáveis e se estariam 

dispostos a pagar um pouco mais por 

eles, muitos consumidores disseram 

que sim. A pesquisa feita pelo Instituto 

Akatu mostrou que 37% dos entrevis-

tados pagariam mais por produtos com 

essa característica. Segundo a pesqui-

sa, as pessoas estariam dispostas a pa-

gar até 25% a mais por eles. Na verda-

de, os produtos sustentáveis ainda são 

mais caros. As verduras orgânicas, por 

exemplo, exigem cuidados especiais de 

cultivo. “Eu acredito que essa é uma 

questão cultural que está sendo cons-

truída. Com isso, você se aproxima do 

consumidor, pois ele entende o varejo 

como um agente que pode ensiná-lo a 

ser sustentável”, diz Luiz Góes. 

Para Marcos Gouvêa, sócio-diretor 

da Gouvêa de Souza, o varejo e a in-

dústria devem se comunicar melhor 

com o consumidor e explicar o que 

fazem, e por que o fazem, e o varejo 

deve incorporar a sustentabilidade 

como valor. “Temos de considerar um 

ciclo evolutivo do consumidor, que vai 

se tornando um metaconsumidor. Ele 

começa a ler e a se informar. À medida 

que as empresas percebem que podem 

se perder no mercado, elas passarão a 

se movimentar mais.”

E com tanta oferta de produtos 

“sustentáveis” nas prateleiras, é preciso 

entender o que torna um produto sus-

tentável. Tais produtos são aqueles que 

oferecem benefícios ambientais, sociais 

e econômicos em relação aos concor-

rentes. Empresas que abraçam a causa 

da sustentabilidade se preocupam com 

questões de saúde pública, de bem-

estar social e de proteção ambiental, 

desde a extração das matérias-primas 

até o descarte final. Isso inclui maior 

índice de itens recicláveis e menor con-

sumo de energia e de água nas etapas 

de produção.

MENOS MATERIAL 
Nesse sentido, algumas indústrias se 

destacam pelo uso de embalagens me-

nores, fabricadas com materiais reciclá-

veis, outras por oferecerem produtos 

orgânicos, sem o uso de agrotóxicos. 

Além da composição do produto em 

si, muitas marcas agregam valores 

sustentáveis aos seus produtos, seja 

realizando ou promovendo ações de 

reflorestamento ou tomando para si a 

responsabilidade pela reciclagem e pelo 

descarte do material produzido. BIC, 

PepsiCo, Johnson & Johnson, Bom-

bril, Jussara, Cargill e Faber-Castell são 

“
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exemplos de marcas que abraçaram 

essa causa e lançaram produtos susten-

táveis para atender a essa demanda. 

A Faber-Castell é uma empresa que 

há muito se preocupa com o meio am-

biente. Exemplo disso são seus EcoLá-

pis, cujo projeto começou há 20 anos 

em Prata/MG, com a plantação de 10 

mil hectares de pinus. Hoje, todos os 

lápis da marca são feitos com madeira 

de reflorestamento. A produção está 

em 1,8 bilhão de lápis por ano.

O projeto do ecolápis também pre-

vê um destino para a madeira que so-

bra no processo de fabricação: ela é en-

caminhada para indústrias de chapas de 

aglomerado. Folhas e galhos servem de 

adubo para a própria árvore, e os resí-

duos são usados na geração de energia 

térmica e na forragem para granjas.

“Aliamos a qualidade excepcional de 

nossos produtos à preocupação com o 

meio ambiente e com a sociedade que 

nos cerca, pois isso aproxima os con-

sumidores da marca. Ser sustentável 

sempre foi uma postura essencial para 

mantermos a empresa sólida e saudá-

vel durante tanto tempo. Creditamos 

a isso o fato de a Faber-Castell estar 

completando 250 anos em 2011, marca 

que pouquíssimas empresas já atingi-

ram”, diz Elaine Mandado, gerente de 

Marketing da Faber-Castell. 

A BIC criou, em 2008, a linha BIC 

ECOlutions, constituída por produtos 

que levam em sua composição mate-

riais reciclados ou provenientes de fon-

tes menos agressivas ao meio ambiente. 

“A BIC acredita que o desenvolvimen-

to de novos produtos é apenas uma das 

soluções possíveis para a expansão da 

linha e do conceito ECOlutions. Além 

dele, outras ações estão sendo desen-

volvidas em conjunto com clientes e 

parceiros para oferecer uma solução 

cada vez mais integrada e completa ao 

consumidor”, diz Émerson Cação, di-

retor de Marketing da BIC Brasil.

Entre os produtos da linha, estão 

uma caneta esferográfica produzida 

com 40% de material reciclado de em-

balagens pós-consumo da Tetra Pak – 

por exemplo, caixas de leite e de sucos 

–, reduzindo assim o impacto ambien-

tal. Há também um lápis que utiliza 

sobras de embalagens de iogurtes (pré-

consumo). Além disso, há um corretivo 

líquido à base de água, e que por isso 

não agride o meio ambiente, e a cola 

bastão com corpo em plástico 100% 

reciclado, também feito à base de água. 

O blister é produzido com papel reci-

clado e a bolha que envolve o produto 

é feita com material pet.

FONTES RENOVÁVEIS
A Bombril fez um investimento de 7 

milhões de reais no desenvolvimento 

da linha Ecobril, lançada em maio do 

ano passado. São 24 itens fabricados 

a partir de matérias-primas naturais e 

de fontes renováveis. As embalagens 

são recicladas e recicláveis e os refis 

são econômicos. Além disso, os pro-

dutos são concentrados, o que permi-

te um menor consumo de material de 

embalagens e otimiza o transporte e o 

armazenamento.

De acordo com Marcos Scaldelai, 

diretor de Marketing da Bombril, o 

lançamento de Ecobril dá continuida-

de aos planos de inovação da empresa. 

“É um marco na história da Bombril e 

também na vida dos consumidores. A 

linha Ecobril incentiva o consumidor a 

comprar produtos com impacto am-

biental menor, reforça a importância 

Mais de 
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da reciclagem para o bem comum e o 

reaproveitamento das embalagens por 

meio da aquisição de refis”, afirma.

A empresa tem a expectativa de 

que, nos próximos dois anos, a linha 

Ecobril representará 5% do seu fa-

turamento. Para isso, serão incluídos 

novos itens. “Queremos comerciali-

zar produtos ecológicos, com preços 

acessíveis, e acredito que essa é uma 

tendência”, afirma Scaldelai.

A PepsiCo lançou recentemente o 

Toddy orgânico. Fabricado com cacau 

e açúcar orgânicos, produzidos sem 

defensivos agrícolas, o novo produto 

conta somente com cinco ingredientes: 

cacau e açúcar orgânicos, extrato de 

malte, sal e lecitina de soja. Até o rótulo 

do achocolatado é reciclado, certificado 

pelo FSC – Conselho Brasileiro de Ma-

nejo Florestal e feito parcialmente de 

papéis coletados pelos próprios funcio-

nários nos escritórios da companhia.

Além da sustentabilidade ambien-

tal, a PepsiCo também investe em 

“sustentabilidade humana”, associa-

da ao consumo de produtos saudá-

veis, fabricados sem se abrir mão do 

sabor. “Alternativas mais saudáveis 

para o consumidor já representam 

18% do faturamento anual da em-

presa no mundo todo, ou cerca de 10 

bilhões de dólares. Essa participação 

deverá chegar a 30 bilhões de dóla-

res”, revela Cláudia Pires, gerente de 

Sustentabilidade da PepsiCo.

Acompanhando essa tendência da 

busca por alimentos mais saudáveis 

e práticos, a PepsiCo anunciou, em 

março de 2010, metas que preveem o 

melhoramento nutricional de seus pro-

dutos e que são extensivas a todas as 

marcas: cortar 25% do sódio (sal, ba-

sicamente) de cada porção até 2015, e 

diminuir o açúcar em 25% e as gordu-

ras saturadas em 15% até 2020. 

As mudanças de atitude e de hábi-

to do consumidor também movimen-

tam a linha de produtos da Johnson & 

Johnson do Brasil, que lançou a ECO 

REACH, a primeira escova dental 

em que uma parte do cabo é feita de 
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“A sustentabilidade 
quebra barreiras 

e paradigmas, 
estamos buscando 

maneiras novas de ser 
responsável

FERNANDO COSTA
gerente de responsabilidade corporativa da 

Cargill

material reciclado pré-consumo. “Em 

apenas um ano, a fabricação da ECO 

já poupou 42 toneladas de petróleo e 

representa 20% do nosso volume de 

vendas”, afirma Fernanda Folgosi, ge-

rente da marca.

 A escova com cabo reciclado pré-

consumo reduz a quantidade de maté-

ria-prima extraída, e, consequentemen-

te, o impacto ambiental. Enquanto as 

escovas de dente convencionais têm o 

cabo feito com 100% de polipropileno 

virgem, o da ECO é produzido com 

40% de polipropileno e polietileno reci-

clados pré-consumo. 

A escova, inclusive, está entre as 

dez finalistas da categoria beleza e 

cuidados pessoais do GreenBest, pri-

meiro prêmio de abrangência nacional 

para produtos e iniciativas sustentá-

veis, o qual elege vencedores em vá-

rias áreas e setores que investem na 

prevenção de riscos ao meio ambiente 

por meio de votação popular e de um 

júri especializado. 

As Fraldas Kisses também estão 

com o apelo de sustentabilidade e res-

ponsabilidade social ao lançarem em-

balagens com formato diferenciado, 

tipo sacola. As novas embalagens são 

reutilizáveis e compactas. Para a divul-

gação do produto, a empresa acoplou 

um brinde à embalagem: um envelope 

contendo uma semente de ipê para o 

consumidor plantar. “A nossa inten-

ção é demonstrar o papel da Kisses 

na construção de uma sociedade mais 

humanitária, diz Luciana Campos, ge-

Ao se usar mensagens 
simples e de modo 

leve e simpático, 
contribui-se para 

difundir o conceito 
de sustentabilidade, 
mesmo nas classes 

mais baixas

rente de Marketing da Kisses.

Desde o lançamento, o giro do pro-

duto no ponto de venda tem sido muito 

rápido. “Os consumidores se interes-

sam pela proteção do meio ambiente e 

se preocupam com essa necessidade, e 

isso está sendo um dos fatores da ár-

vore de decisão de compra. Tivemos o 

dobro de produção e de giro do produto 

no ponto de venda, com um aumento 

de 50% nas vendas”, revela.

A fabricante de leite Jussara traba-

lha com o formato longa vida em 90% 

de seu mix de produtos. Recentemente, 

a empresa lançou a campanha Planeta 

Saudável, onde as embalagens da Tetra 

Pak estão estampadas com a vaquinha 

Jussara plantando árvores, separan-

do os resíduos e economizando água. 

Com a campanha, que está presente 

nas embalagens de toda a linha de leites 

longa vida da marca, a empresa espera 

ampliar suas vendas em até 10%. 

“Ao apresentar o tema com mensa-

gens simples e de modo leve e simpá-

tico, podemos contribuir para difundir 

o conceito de sustentabilidade, mesmo 

nas classes mais baixas, onde esse tipo 

de preocupação ainda não desperta 

tanta popularidade”, diz Laércio Bar-

bosa, diretor-comercial da Usina de 

Laticínios Jussara. 

Por sua vez, a Cargill, cujo carro 

-chefe é seu óleo Lisa, reduziu em 10% 

a quantidade de matéria-prima plástica 

necessária para a produção das emba-

lagens do produto. Além disso, a em-

presa também reduziu o consumo de 

energia e substituiu a energia de com-

bustível fóssil por energia de fonte reno-

vável. “Fizemos um replanejamento da 

logística para diminuir a rodagem dos 

quilômetros e com isso reduzir energia 

e combustível”, diz Fernando Costa, 

gerente de Responsabilidade Corpora-

tiva da Cargill. Para ele, o grande desa-

fio está na comunicação da sustentabi-

lidade e no despertar dessa percepção 

na sociedade e nos consumidores. “A 

sustentabilidade quebra barreiras e pa-

radigmas, estamos buscando maneiras 

novas de ser responsável.” 
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