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sustentabilidade

Ribeirão Claro é uma cidade com me-
nos de 11 mil habitantes, no norte do 

Paraná. É planejada e tranquila, com seu 
casario antigo, suas pracinhas e seu rit-
mo pacato. Quase não há fábricas ou pré-
dios e a construção que mais se destaca 
na paisagem é a torre da igreja. O turismo 
tem se convertido na principal atividade 
econômica, graças às riquezas naturais 
próximas. Município rural típico, parece 
o sonho idílico de muito urbanoide estres-
sado destes dias. Em 2008, houve uma ex-
posição local com desenhos de crianças 
de sete a 12 anos cujo tema era O futuro 
de Ribeirão Claro — era parte das come-
morações pelos cem anos da cidade. Gi-
zes de cera, canetinhas e lápis de cor re-
velaram avenidas movimentadas, carros 
apressados, prédios altos, shopping cen-
ters, chaminés... Um visual desolador, em-
bora nada surpreendente. 

“É esse o futuro no imaginário das 
crianças”, analisa Paulo Itacarambi, vi-

ce-presidente executivo do Ethos e res-
ponsável pela atividade recreativa com 
os pequenos desenhistas. “A indústria 
e o mercado criam e respondem a isso”. 

Um futuro melhor também é pauta 
central da Rio+20, Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável, que ocorre a partir desta semana 
na capital fluminense, com eventos pre-
paratórios (entre os dias 20 e 22 é a vez 
de chefes de Estado e de governos). Mas, 
como indica a história de Ribeirão, o pró-
prio “futuro” ainda não entendeu muito 
bem o que é melhor para ele — mas há 
esperanças de uma maior compreensão: 
convidadas por Meio & Mensagem, duas 
meninas, uma de seis e outra de sete anos, 
desenharam o que consideram o futuro 
de São Paulo. Nesse exercício, o cenário 
já traz elementos verdes sinalizando um 
mundo mais equilibrado.

De todo modo, os números mundiais 
exigem uma revisão de processos e prá-

Revisão de futuro
Em um cenário marcado pelo aumento do poder aquisitivo do brasileiro, o amadurecimento de ideias sustentáveis 
demanda que empresas desenvolvam projetos e promovam mudanças de hábitos de consumo

Por Igor rIbeIro

ticas por parte de todos. Segundo a ONU, 
a população mundial pode chegar a nove 
bilhões até 2050. Associado ao fato que 
cerca de 150 milhões de pessoas sobem 
à classe média anualmente, a demanda 
por água, comida e outros recursos natu-
rais é exponencial. 

De acordo com o relatório O Estado do 
Mundo, do  Worldwatch Institute, 16% das 
pessoas são responsáveis por 78% do que 
é consumido no mundo. Se os habitantes 
do planeta consumissem conforme aquela 
elite em sua totalidade, seriam necessá-
rias cinco Terras para sustentar a todos. O 
mundo ainda não entrou em colapso, por-
tanto, porque mais de 80% da população 
têm valores de consumo mais modestos, 
por opção cultural ou por imposição so-
cial. “No último século e meio, a econo-
mia e a população economicamente ati-
va cresceram num ritmo absurdo, vicia-
do num sistema de superconsumo e su-
perendividamento. Daí, a crise de 2008”, 

diz Helio Mattar, diretor-presidente do 
Instituto Akatu, ONG focada em consu-
mo consciente. “É urgente superar esse 
comportamento e criar uma nova econo-
mia, mais justa socialmente e menos no-
civa ao ambiente”, adverte.

Marketing de experiências
Se empresas e governos já têm se pre-

parado para essa mudança rumo a uma 
nova economia, boa parcela dos consu-
midores ainda exige seu quinhão de ex-
travagâncias emissoras de dióxido de car-
bono. “A comunicação tem papel prepon-
derante em informar melhor as pessoas 
sobre a necessidade de mudança”, expli-
ca Mattar. “O marketing e a propaganda 
devem, por exemplo, passar a privilegiar 
as emoções, as ideias, as experiências, e 
não mais o produto material”. 

Divulgada no final de maio, a quinta 
edição da pesquisa global Good Purpo-
se, da Edelman — que entrevistou oi-

Há esperanças: garota de seis anos desenha o que pensa do futuro da cidade de São Paulo. Em cena, carro elétrico e bicicleta sugerem preocupação ecológica
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reportagem especial

Para construir um lastro cognitivo 
e educar a população, associações 
de classe e governos devem atuar 
em sincronia com empresariado, 
mídia e outras instituições. Parte do 
avanço inclui maior transparência 
das companhias. Uma pesquisa da 
Global Reporting Initiative (GRI) 
apontou que quase dois mil balanços 
de sustentabilidade de multinacionais 
foram publicados em 2010. Há dez 
anos esses relatórios eram raros. 

Grandes empresas devem ter, 
afinal, grandes ambições na hora de 
formular metas de sustentabilidade. A 
Unilever elabora balanços segundo os 
critérios do GRI e obteve qualificação 
A+ em sua edição mais recente. 
Entre suas metas está a geração de 
condições de saúde e bem-estar para 
um bilhão de pessoas mundo afora, 
incluindo colaboradores, fornecedores 
e consumidores. “Nosso desafio é 

Missão das empresas: transparência e conscientização
realmente contribuir para uma mudança 
de hábito”, diz Lígia Camargo, gerente de 
sustentabilidade da multinacional. 

Educação para o consumo consciente 
também está em destaque entre os temas 
do relatório. “Para a gente, esse tipo de 
responsabilidade tem uma importância 
transversal. Não pensamos somente no 
que um fornecedor ou consumidor pode 
ajudar em termos de sustentabilidade, mas 
também no que isso influencia na saúde 
dele, no bem-estar dele”, salienta Ligia. 

Para os que não sabem ainda como 
trabalhar com sustentabilidade em seu 
negócio, há empresas especializadas 
em fornecer essa assessoria, como 
a consultoria Ideia Sustentável e o 
banco Santander. Este, aliás, herdou a 
filosofia, a prática e até os profissionais 
do setor do Banco Real, adquirido há 
cinco anos pelo grupo espanhol. Entre 
as diversas ações na área, estão projetos 
de ensino como o Espaço de Práticas 

de Sustentabilidade e o Caminhos e 
Desafios, que já ministrou cursos para 
mais de quatro mil pessoas no Brasil. 

“Dividimos conhecimentos do 
banco, transformado em cursos, 
em aprendizado. Temos uma 
responsabilidade grande, que é levar 
nosso conhecimento adquirido à 
sociedade”, conclui Maria Luiza Pinto, 
diretora executiva de desenvolvimento 
sustentável do Santander. Segundo 
ela, o empresariado já entende bem 
a importância do desenvolvimento 
sustentável, mas ainda tem dificuldade 
em mudar a cultura de funcionários 
para esse novo comportamento. 

Paulo Itacarambi, do Instituto 
Ethos concorda: “Estamos ainda nas 
preliminares sobre como mudar o 
modo de vida e com isso os padrões 
de consumo. Não significa parar a 
economia, mas partir para outras 
coisas.” Ele espera que a Conferência 
Internacional do Ethos, entre 11 e 13 de 
junho, ajude a preparar empresários 
para esse entendimento rumo à Rio+20. 

Finalidade social como gatilho de compra
Quando a qualidade e o preço são os mesmos, a responsabilidade 
social por trás da marca ganha importância
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to mil consumidores — indica que 88% 
dos brasileiros criticam a comunicação 
das empresas ao divulgarem suas pro-
postas sustentáveis ou de responsabili-
dade social. O Brasil é o terceiro coloca-
do, na lista de 16 países - o primeiro lu-
gar de consumidores que se consideram 
desinformados é a China (92%). 

Mas empresas engajadas têm enorme 
potencial de mercado: 67% dos brasileiros 
citam aspectos socioambientais da marca 
como algo importante a ser considerado 
na compra depois de qualidade e preço 
(na penúltima edição da pesquisa eram 
56%). Outro resultado do estudo: 84% dos 
brasileiros trocariam de produto pelo fa-
bricado por uma companhia socialmente 
mais responsável, índice dez pontos per-
centuais maior do que o aferido em 2010.

“Já evoluiu muito”, observa Gabriela 
Onofre, diretora de assuntos corporati-
vos da P&G, sobre a percepção de susten-
tabilidade do consumidor. “Mas como o 
brasileiro está chegando ao mercado de 
consumo, ainda há aquela ideia: ‘Agora 
que eu posso comprar, você vem com esse 
papo verde pra cima de mim?’”, pondera. 

Para exemplificar o enfrentamento de 
velhos paradigmas, Gabriela cita um case 

da Pampers. A marca colocou no merca-
do um modelo de fraldas de tamanho re-
duzido e maior absorção. Tecnicamente, 
era nítido o avanço em comparação com 
a concorrência, principalmente quanto à 
durabilidade e à diminuição de resíduos. 
Mas era preciso ampla divulgação para 

fazer o consumidor acreditar que cinco 
fraldas pequenas ao dia valeriam por oito 
grandes. “Até no PDV a gente perdia co-
municação porque o concorrente apa-
recia mais, com aquele pacotão”, lembra 
Gabriela. A campanha incluiu muito tra-
balho de redação que desse conta de ex-

plicar as diferenças, com destaque para 
o menor impacto ambiental. 

Além da embalagem
Comunicar tem se tornado cada 

vez mais importante porque a prática 
 socioambiental já estaria bem assimila-
da pela média do empresariado. “Já per-
ceberam que sustentabilidade é um ca-
minho sem volta”, diz Maria Luiza Pinto, 
diretora executiva de desenvolvimento 
sustentável do banco Santander, institui-
ção que tem expertise em apoiar clientes 
jurídicos na incorporação de modelos 
de negócio sustentáveis. “Seja porque o 
governo tem exigido isso de companhias 
cada vez mais, ou porque o consumidor 
tem cobrado atitudes mais responsáveis.”

Há de se reservar, portanto, investimen-
tos em comunicação nos planejamentos 
orçamentários. “As empresas têm o de-
ver de ajudar o consumidor a se decidir”, 
defende Bruno Pereira, professor de Em-
balagem & Sustentabilidade da ESPM. “A 
marca dizer ‘Eu sou reciclável’ ou ‘Eu sou 
biodegradável’ já não basta mais. O con-
sumidor ainda não tem ferramentas para 
fazer essa escolha. Ela deve explicar qual 

Ligia Camargo, da Unilever: desafio é 
contribuir para a mudança de hábitos
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Campanhas do Akatu e do Guarana Antarctica: a primeira, feita pela Leo Burnett, trata da eliminação correta do lixo; a segunda, criada pela DM9, falava da        garrafa retornável 
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Sacolas são a principal polêmica 
entre consumidores desde que uma 
lei municipal baniu sacos plásticos do 
comércio de Belo Horizonte, decisão 
que se espalhou, de formas diferentes, 
por outras regiões do País como 
São Paulo, Espírito Santo e Distrito 
Federal. O discurso a favor da proibição 
diz obedecer a parâmetros da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
que prevê a redução de impactos 
ambientais causados pelo descarte 
inapropriado. 

A opinião contrária ataca os 
supermercados, acusando-os 
de repassarem ao consumidor o 
preço das sacolas retornáveis e 
outras opções de transporte. “No 
início do processo é natural haver 
resistência quanto à mudança de 
hábito”, afirma Antonio Gandra, 
vice-diretor de responsabilidade 
ambiental da Associação Paulista de 

A polêmica das sacolas
Supermercados (Apas), que assinou 
acordo entre seus associados, o 
Procon-SP, o governo estadual e o 
Ministério Público pelo fim da sacola. 
“Foi assim com o cinto de segurança e 
o rodízio de carros em São Paulo.” 

Na capital paulista, a chiadeira 
pública mostrou que algo não saiu 
bem no planejamento da comunicação 
dessa novidade. Ambientalistas 
também criticam as sacolas porque 
elas colaboram para entupimento de 
bueiros e sufocamento de animais 
na natureza. Campanhas tentaram 
sensibilizar a população para esses 
aspectos. O resultado, porém, foi um 
fracasso, com queixas do consumidor e 
até movimentos na Justiça e no Conar. 
“A campanha de conscientização da 
Apas continua”, completa Gandra. “O 
primeiro passo foi dado, mas há muito 
trabalho pela frente, para aumentar a 
conscientização.”

Jogo rápido

“Sustentabilidade é um pré-requisito concorrencial”
Dezenas de CEOs, executivos de multinacionais e autoridades governamentais já recorreram à colaboração de Jason Clay na implantação prática de projetos 
verdes em cadeias produtivas. Coca-Cola, Walmart e Cargill são algumas das empresas que ele auxiliou. Vice-presidente para transformações de mercado da 
World Wildlife Foundation (WWF), Clay é doutor em antropologia e agricultura internacional, pesquisador e autor de 12 livros, além de ter sido produtor em uma 
pequena fazenda familiar e ter desenvolvido, para uma marca premium da Unilever nos EUA, uma variedade sustentável de sorvete, sabor castanha-do-pará.

Meio & Mensagem — Durante a Eco-92, 
Geor ge Bush, ex-presidente norte-ameri-
cano, chegou a dizer, referindo-se a padrões 
de consumo, que “o estilo de vida america-
no não está em negociação, ponto final”. O 
cidadão ocidental médio já se convenceu 
de que deve mudar seu comportamento de 
consumo para melhorar o mundo?
Jason Clay — O mais recente Relató-
rio Planeta Vivo da WWF indica que 
os cidadãos de países ricos estão con-
sumindo em um índice insustentável e 
ao custo de países menos desenvolvi-
dos. Mas esse é um problema de diver-
sas partes, então exige ação de todos os 
setores da sociedade. Por isso, a WWF 
está unindo grupos da indústria priva-
da, dos governos e da sociedade civil 
para salvar a biodiversidade. Nós esta-
mos trabalhando para mudar o modo 
que as pessoas pensam sobre comida, 
desperdícios e tecnologia, entre outros 
tópicos, e incentivando práticas reais.

M&M — O senhor tem trabalhado  com mul-
tinacionais no sentido de torná-las totalmen-
te sustentáveis. Essas empresas trabalham 
com a ideia de que, além da questão ambien-

tal, essa é uma boa estratégia de negócio?
Clay — Sim, a maior parte das empresas 
que engajamos vê valor financeiro nisso, 
entende a finitude de recursos naturais 
e que sustentabilidade é um “pré-requi-
sito concorrencial”. Um grande exemplo 
em andamento é a Ikea, indústria de mó-
veis com sede na Suécia. Ela tem traba-
lhado com o WWF e outras parcerias pa-
ra instituir uma técnica de produção de 
algodão mais eficiente no Paquistão. O 
resultado foi uma queda de 37% no uso 
de água e de 47% no uso de pesticidas, 
enquanto a margem de lucro dos pro-
dutores aumentou se comparada com o 
cultivo convencional de algodão. Outro 
exemplo é a Coca-Cola, que desenvol-
veu um novo modo de gerir a água. Eles 
criaram uma dinâmica completamente 
nova com seus engarrafadores e colabo-
radores, focados na conservação dos len-
çóis d’água locais e assim melhorando a 
eficiência em seu uso, cortando gastos e 
desenvolvendo a manutenção de fontes 
naturais. Desde 1985, a Coca-Cola con-
duziu 386 projetos de parcerias com co-
munidades em 94 países, incluindo pro-
teção de lençóis d’água, acesso às fontes, 

aproveitamento de água da chuva, reflo-
restamento e uso racional de irrigação. 
Trabalhando com a ajuda de experts, a 
empresa estima que 35% (53,3 bilhões 
de litros) da água usada em suas bebidas 
foi integralmente restituída à natureza.  

M&M — O senhor criou um sabor de sor-
vete para a marca Bem & Jerry’s usando 
castanha-do-pará que, além de ter ge-
rado lucro para a marca, mudou o mer-
cado regional e melhorou as condições 
de trabalho de produtores locais. Como 
esse exemplo pode ajudar a repensar 
a cadeia de produção e de consumo?
Clay — Quando conheci Ben Cohen (um 
dos fundadores da marca) em 1988, ele 
queria fazer algo para proteger as flores-
tas tropicais. Logo ficou claro que uma va-
riedade de sorvete que usasse castanhas 
locais mostraria que essas áreas valeriam 
mais a pena do jeito que estão do que co-
mo pasto. Quando começamos o progra-
ma, quem colhia castanhas não as limpa-
va. Passamos, então, a comprar e vender 
de comerciantes e passamos a usar o lu-
cro para investir na formação dos extra-
tivistas para que eles também as limpas-

sem. Em quatro anos montamos várias 
operações de colheita e preparação tanto 
de castanha-do-pará como de castanha-
-de-caju. Só no primeiro ano, o lucro das 
empresas que compraram as castanhas 
resultou num prêmio ambiental signifi-
cativo em retorno aos produtores. Uma 
vez que o primeiro sítio de limpeza de 
castanhas foi estabelecido, os preços pa-
gos aos extrativistas por aquela facilida-
de aumentou três vezes e, consequente-
mente, outras colheitas aumentaram em 
duas vezes seus preços por concorrên-
cia de mercado. Apesar de ter dado cer-
to, estávamos atacando na direção erra-
da, pois os extrativistas de castanha não 
são as mesmas pessoas que derrubam a 
floresta. Fizemos bem ao alertar sobre a 
importância das florestas e o valor que 
seu produto tem no mercado se houver 
demanda. Mas não estávamos atingindo 
o centro do desflorestamento. Precisáva-
mos trabalhar com carne, com madeira, 
com soja. Isso me levou a criar e organi-
zar uma série de re uniões para conven-
cer stakeholders a reduzir o impacto am-
biental das commodities cuja produção 
é mais danosa à biodiversidade. 

é o impacto causado ou evitado”, afirma.
A questão da embalagem costuma ser 

ponto passivo entre consumidores e em-
presas. “Ter caixa indo para aterro em vez 
de reciclagem deixou de fazer sentido por-
que perde valor na cadeia de produção”, 
explica Gabriela, cuja P&G já começou a 
trabalhar no exterior com plástico verde 
desenvolvido pela Braskem a partir de ca-
na-de-açúcar. Outras empresas que estão 
utilizando a resina em suas embalagens 
são Johnson & Johnson, Danone e Natu-
ra, que fez uma revisão de todas as em-

balagens da linha Ekos em 2011. “Redu-
zimos aproximadamente 45% das emis-
sões de GEE (gases do efeito estufa) de 
toda a linha ao incorporarmos conceitos 
de ecodesign”, conta Denise Alves, direto-
ra de sustentabilidade da empresa brasi-
leira de cosméticos. 

Outra companhia que reviu a questão 
da embalagem foi a Ambev, que há um 
ano voltou a vender a garrafa de seu Gua-
raná Antartica retornável.  Apoiou-se numa 
campanha bem-humorada da DM9DDB, 
na qual clientes de uma mercearia tenta-
vam trocar abajur, prancha de surf e até 
marido por um vasilhame cheio de refri-
gerante. Presença constante nas mesas das 
famílias brasileiras até os anos 1980, o en-
vasado nunca saiu de linha no segmento 
de cervejas, provando que um hábito anti-
go pode ser ecologicamente viável. “Com 
um público direcionado, a ideia da Am-
bev pode ser interessante”, avalia Pereira. 
“Mas não é só embalagem. É uma combi-
nação de soluções, pois uma garrafa re-
tornável também denota uma estrutura 
com ponto de coleta”, alerta.

Uma campanha do Akatu chamou aten-
ção dos consumidores para a  eliminação 
correta do lixo Criada pela Leo Burnett com 
o tema “1/3 de tudo que você compra vai 
direto para o lixo”, a ação esclarecia como 
o desperdício de alimentos é nocivo para 
a economia e para o ambiente. “O impacto 
foi muito grande. Tivemos um recall muito 
alto”, lembra Mattar. Imagens de produtos 

Campanhas do Akatu e do Guarana Antarctica: a primeira, feita pela Leo Burnett, trata da eliminação correta do lixo; a segunda, criada pela DM9, falava da        garrafa retornável 

estragados acompanhadas da típica lin-
guagem da propaganda em varejo, com 
splashs e chamadas gritantes, renderam 
prêmios, incluindo no Best Adverts to Sa-
ve the Planet, do jornal inglês The Guar-
dian — campanhas do Bradesco, do Boti-

cário e do  Greenpeace brasileiro também 
foram contempladas. A ação da Akatu con-
tou com peças impressas, inserções na TV, 
mídia exterior em caminhões de lixo e sa-
colas retornáveis estampadas.

Colaborou Giselle Hishida.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1513, p. 41-43, 11 jun. 2012.




