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s informações sobre sus-
tentabilidade chegam ao 
consumidor em volumes 
crescentes por todo tipo 
de mídia, por ações de 

protesto ou conscientização e até por 
embalagens. O consumidor mais cons-
ciente já começa a refletir sobre as ca-
deias de fornecimento e procura fazer 
escolhas melhores, que, cada vez mais, 
levam em consideração não apenas o 
que se entende como economicamente 
viável, mas também o ambientalmente 
correto e o socialmente justo. "Não 
fosse o consumidor, as empresas con-
tinuariam olhando só para o resultado 
da esfera econômica", avalia Estanislau 
Maria de Freitas, coordenador de co-
municação do Instituto Akatu, que pôde 
constatar que as organizações vêm fo-
cando a esfera social com mais inten-
sidade em tempos recentes. Afinal, da 
mesma forma com que as pessoas pre-
cisam mudar para que a espécie huma-
na perdure, as companhias perceberam 
que, se quiserem permanecer por mais 
20 ou 50 anos no mercado, têm de ado-
tar práticas sustentáveis ou serão en-
golidas. "Não é mais uma questão de es-
colha, ainda que implique margens um 
pouco menores", ressalta Freitas. 

No entanto, o consumidor final ainda 
se perde na prática cotidiana e conhece 
pouco do assunto, como atesta o estudo 
"Responsabilidade social das empresas: 
percepção do consumidor brasileiro", 

nebuloso terreno de quem ouviu falar, 
mas não sabe ao certo do que se trata. 
Os dados levam a um problema pro-
fundo e velho conhecido: a educação 
no Brasil. Afinal, 68% daqueles que não 
sabem o que é sustentabilidade con-
cluíram, no máximo, o ensino médio. As-
sustadores 34% têm grau universitário. 

Não saber o que sustentabilidade signifi-
ca, porém, não é o mesmo que não valori-
zar práticas sustentáveis. Quando o termo 
"sustentabilidade" é traduzido em ações 
tangíveis, o consumidor atribui alto grau de 
importância a elas, como a pesquisa verifi-
cou. Contudo, talvez com exceção dos 5% 
de consumidores-realmente conscientes 
identificados, os brasileiros ainda falam 
mais do que fazem, mas esperam que as 
empresas estejam dispostas a mudar. 

VALORES E CRITÉRIOS 
Enquanto o consumidor do País ainda 
alega não ter tempo ou espaço para 
adotar hábitos diários que promovam a 
sustentabilidade, como a simples sepa-
ração do lixo ou a economia de energia, 
as organizações afirmam que implantar 
um negócio sustentável eleva os custos. 
No entanto, elas nem sempre sabem 
fazer a "contabilidade verde". "Esse 
será um tema específico abordado na 
Conferência Ethos 2011, que o Instituto 
Ethos realizará em agosto, sob o tema 
'Protagonistas da nova economia'. Tan-
to países como empresas não sabem 
fazer a contabilidade sustentável", des-
taca Freitas. 

As companhias, segundo ele, ten-
dem a colocar o aspecto econômico à 
frente dos demais e os países medem 
sua riqueza pelo PIB, não interessando 
se ela se originou do movimento gerado 
pela extração madeireira, de baixo valor 
agregado, ou se está ligada ao setor de 
serviços em tecnologia ou design, de 
alto valor agregado. 

Apostando que a humanidade tem 
tempo para uma reação, o Instituto Aka-
tu vem realizando, há dez anos, ações 
de mobilização e conscientização por 
meio de programas de comunicação ou 
educação voltados para o consumidor. 
Algumas dessas iniciativas são realiza-
das nas empresas, que procuram o ins-
tituto para ajudá-las em seu trabalho 
de conscientização de colaboradores e 
fornecedores. 

A força do Akatu -e, principalmente, 
do apelo do consumo consciente- é 
ilustrada pelo tamanho da base de as-A ut
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sinantes do boletim digital do instituto: 
30 mil pessoas. É por meio do boletim 
e da divulgação nas redes sociais que 
muitos tomam ciência das organiza-
ções que aderiram ao Pacto Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escra-
vo ou do fato de ser o Estado de São 
Paulo o grande consumidor da madeira 
retirada da Amazônia, por exemplo. 
São informações que podem levar à 
reflexão e estimular melhores decisões 
de compra e uso. 

Necessária será uma mudança de 
paradigma: do "consuma mais" que ex-
plodiu após a Segunda Guerra Mundial 
para o "consuma menos" que o planeta 
exige. Entretanto, no Brasil, como em 
outras economias emergentes, muitas 
pessoas estão finalmente alcançando 
o status de consumidoras. Como o 
relatório dos institutos Akatu e Ethos 
aponta, o objetivo é que a redução da 
pobreza continue e que nossa classe 
média aumente, com mais pessoas ten-
do direito à vida digna. Eis um grande de-
safio a nossa sociedade: passar a con-
siderar o consumo menos interessante. 

Em outras palavras, a pergunta é: 
como mostrar ao jovem que substituir 
o aparelho celular com freqüência está 
longe de ser o que de melhor ele faz pelo 
mundo? Sofia Esteves, presidente do 
Grupo DMRH e da Cia de Talentos e es-
pecialista em geração Y, observa que os 
jovens, de acordo com a cultura de que 
o que se consome denota status, focam 
mais a sustentabilidade em termos de 
ações coletivas e da esfera pública do 

ciência coletiva, mas também de mais 
consumismo", pondera Esteves. 

A observação de Freitas, do Akatu, 
mostra que o jovem está mais atento 
e aberto à mobilização e à mudança 
de comportamento, como em relação 
ao consumo de água e energia, do que 
as gerações anteriores -ainda que não 
tenha abdicado do desejo de ter seu 
carro tão logo complete 18 anos. Outra 
boa notícia é que, na avaliação de Es-

teves, nossos jovens são mais críticos e 
menos ingênuos quanto ao que lhes é 
comunicado pela mídia. "Antes de con-
sumir, eles filtram marcas e opiniões que 
fazem mais sentido para sua realidade." 

EM CADEIA 
Comparado com outros setores, o va-
rejo vem participando do movimento 
em prol do consumo consciente ativa-
mente, e o faz por meio de seleção de 
fornecedores, comunicação de ponto 
de venda e estímulo à adoção de com-
portamentos mais positivos -por exem-
plo, as redes Pão de Açúcar, Carrefour e 
Walmart apoiam o Instituto Akatu. 

O Walmart tem realizado intenso tra-
balho com marcas próprias. Em dezem-
bro, lançou seu primeiro produto com 
o selo FSC (Forest Sterwardship Coun-
cil, ou Conselho de Manejo Florestal). 
Trata-se de um cereal matinal cuja caixa 
é produzida com madeira retirada de 
áreas legais de manejo florestal, cum-
prindo exigências ambientais e sociais. 
Também carnes, frutas e verduras de 
marca própria já podem ser rastreadas 
pelo consumidor que quer saber sua ori-
gem, por meio do código de barras. Ofe-
recendo ao consumidor a possibilidade 
de se informar sobre o que adquire, 
o Grupo Pão de Açúcar implantou o pro-
grama Qualidade Desde a Origem, que 
abrange, além da informação ao público, 
seleção e orientação aos fornecedores. 
O Grupo Carrefour, por sua vez, trouxe 
da França o programa Garantia de Ori-
gem, que tem como um dos critérios de A ut
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avaliação de fornecedores o desenvolvi-
mento sustentável. 

Se a ponta do consumidor pressiona, 
a ponta inicial da cadeia de valor sente. 
Um dos setores em que a pressão é bas-
tante forte é o da mineração, que sofre 
a resistência gerada pela atuação infeliz 
de garimpeiros e de empresas, como 
explica Ricardo Camargo, gerente cor-
porativo de meio ambiente da unidade 
Minério de Ferro da Anglo American, 
companhia de origem inglesa que atua 
nos cinco continentes. No Brasil, con-
duz atividades em níquel (em Goiás) e 
minério de ferro (em Minas Gerais), além 
de ter uma divisão de exploração. 

"Atuação consciente para nós sig-
nifica, por exemplo, produzir a mesma 
quantidade de minério utilizando a 
menor quantidade de água, energia e 
combustível possível", explica o execu-
tivo. Ele concorda que ser sustentável é 
questão de sobrevivência para as orga-
nizações. Por seu compromisso com a 
preservação do meio ambiente e com 
o desenvolvimento das comunidades 
que a recebem, a Anglo American foi 
incluída no FTSE4Good, índice da Bolsa 
de Valores de Londres baseado na aval-
iação da Ethical Investment Research 
Service (Eiris). A empresa também foi 
incluída no índice Dow Jones como 

Gold Class em sustentabilidade em seu 
segmento. 

De acordo com Camargo, a maior 
consciência das novas gerações pres-
siona os clientes da Anglo American e, 
portanto, a própria mineradora. Afinal, 
para produzir tantos celulares, fogões 
e automóveis, é preciso muito minério. 
"Nós, brasileiros, ainda não atingimos o 
grau de maturidade da sociedade euro-

peia, que avalia a pegada de carbono de 
um produto no momento da compra, 
mas a Anglo está mais preocupada com 
a sustentabilidade hoje do que estava há 
dez anos." 

Voltada para a cadeia de valor e as 
comunidades, a Anglo criou o Programa 
de Desenvolvimento Integrado de For-
necedores (PDIF), em parceria com o 
Instituto Euvaldo Lotti (IEL), da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG). O objetivo é qualificar e 
capacitar fornecedores locais, particu-
larmente de pequeno e médio portes, 
tornando-os mais competitivos e ge-
rando mais empregos. Em Conceição do 
Mato Dentro, Minas Gerais, são realiza-
dos cursos de capacitação profissional 
para cerca de 500 alunos, em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai). Com o Instituto 
Camargo Corrêa, é desenvolvido o pro-
jeto Futuro Ideal, com o intuito de ca-
pacitar empreendedores da área do 
mineroduto Minas-Rio. 

Como parte do Programa Tear -
Tecendo Redes Sustentáveis, do Insti-
tuto Ethos, a mineradora Vale também 
promove o desenvolvimento da ca-
deia de valor em municípios de Minas 
Gerais, em parceria com a UniEthos e 
com a FIEMG. O programa abrange oito 
setores. No âmbito da mineração, par-
ticipam 21 empresas do segundo ciclo, 
que se encerrará em dezembro. A ex-
pectativa é que os fornecedores da Vale 
se tornem mais competitivos e adotem 
a gestão sustentável. 

Não importa em que ponto da cadeia 
de valor se está posicionado, tampou-
co quão desenvolvida é a consciência 
das pessoas. Ser sustentável é o único 
caminho possível em um ambiente em 
que o consumidor tem o poder. Não é 
à toa que 79% das empresas que têm 
programas de gestão ambiental o fazem 
de olho em sua imagem e reputação, 
segundo a Sondagem Especial de Meio 
Ambiente, realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) em 2010. 
Ponto para o consumidor. 
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Text Box
Fonte: HSM Management: Especial Sustentabilidade, São Paulo, p. 20-23, jul. 2011.




