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" Acabem com as abelhas e a 
humanidade desaparecerá em 
poucos anos 

Albert Einstein 
Não é ação descabida e forçada de merchandising; é 
uma política sensata de preocupação com o ambiente 
e com as pessoas também. Gifting na saída? Que tal 
chocadeiras bem grandes com vários pintinhos e 
patinhos saindo da casca naquele momento? Não há 
quem não se encante. É uma aula de preservação que 
faz sentido, uma fala que apenas pia, mas que toca o 
coração de marmanjos e gurizinhos - uma reflexão 
sobre o ciclo da vida. 
Em M i a m i , a loja da GAP, do Aventura Mal l , adotou 
uma postura um tanto peculiar em sua área de lingerie: 
senhoras com mais de 70 anos são as atendentes. A 
recepção é b e m diferente: fita métrica na mãos, antes 
de você falar qualquer coisa fazem todas as medições e 
indicam onde procurar, por exemplo, o sutiã adequado. 
Não bastasse, ainda dão um show de experiência de 
vida oferecendo dicas para os clientes. Exemplo? 
"Olha, filha, não use sua bolsa assim de um lado só, 
pois o peso vai prejudicar seu ombro. Preste atenção 
enquanto você é jovem". Ou "Ei, mocinhas: por que 
vocês três não se juntam e part ic ipam da promoção 
'Compre c i n c o e ganhe um'? Depois, cada uma fica 
com dois e todo mundo paga menos!". Socialmente 
responsável, sustentável, impecável, mesmo com 
uma pequena demora no caixa - momento em que as 
atendentes jovens costumam ser mais velozes. Uma 
dádiva de se ver. "Olha: traz sempre seu cartãozinho 
que a promoção compensa. É um gift da Gap para 
você!" . Emocionante - houve clientes que saíram com 
lágrimas nos olhos pelo carinho e receptividade com 
que foram atendidas. 
Em ambos os casos, um processo elegante, inteligente, 
pertinente de proteção ambiental e de inserção 
sociocultural. Bem diferente do Glee mercadológico 
que v e m sendo adotado por algumas empresas, que 
expõem fragilidades da humanidade e da natureza 
pasteurizadas e rotuladas, provando que todos p o d e m 
ser felizes e bem-sucedidos sob os cuidados das 
corporações e sob os holofotes midiáticos. A proposta 
não é apenas mostrar uma bandeira de afiliação 
ou divulgar o l ink www.sustentabilidade.org.br. É 
acreditar e realizar, investindo mais na execução que 

em sua divulgação. Caso contrário, trata-se apenas de 
uma estampa, como uma rede de fast food i m p r i m i u 
nos saquinhos de batata frita: "Cuide da Natureza". 
Eu? E você, está fazendo o quê? 
Educar o consumidor suprindo lacunas públicas de 
educação para o macroambiente é uma coisa. Usar 
isso para se vender é outra, cá entre nós, ultrapassada, 
o ld fashion. 

A mercadologia do sustentável deve estar inserida nas 
práticas de uma corporação como uma premissa. A 
tal da cocriatividade paira nas nuvens sociais e não há 
segredo corporativo imune às manchetes do Facebook, 
do Twitter, do Google Analitics. O teatro do varejo com 
sua marketability deveria focar energias em exigências 
de bastidor mais sustentáveis, tratando a cadeia 
produtiva de forma técnica, qual higiene no preparo, 
procedência de insumos, adequação de cadeia de 
suppliers, processos sustentáveis de logística. 
Em tempo: as abelhas estão desaparecendo; milhões 
de colmeias pereceram por todo o mundo. Grandes 
fecundadoras da natureza transportam o pólen de uma 
flor e depositam nos órgãos femininos de outra flor, 
sustentando a multiplicação da natureza. 
Segundo Gilles Lapouge, jornalista e escritor francês, 
"a abelha chegou à Terra 80 milhões de anos antes 
dos homens e nunca perdeu um segundo de tempo. 
Ela trabalha da manhã à noite. Sua atividade é 
irrepreensível, de autêntica profissional, e o valor das 
contribuições das polinizadoras nas culturas mundiais 
chegou à cifra de US$ 153 bilhões anuais ou 10% do 
valor total da produção alimentar". 
Inspirem-se nas abelhas, mirem-se neste exemplo. 
Que milagre da natureza o marketing e a comunicação 
podem fazer, polinizadores corporativos que são? 
Oh! É insustentável o sustentável? 
Eis a reflexão! 
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http://www.sustentabilidade.org.br
Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 78-79, ago. 2011.




