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Quando o assunto é o planeta, Marina 
Silva faz questão de enfatizar que 
cinquenta por cento dele está no 
vermelho. "Não há como destruir os 
outros cinquenta, correto?" questiona. 
Para isso, ela defende, nesta entrevista 
à Marketing, a adoção de um novo 
modelo de produção e consumo. 
"Cada vez mais, teremos que gerar 
serviços e produtos que estejam 
associados a demandas que são 
intangíveis à humanidade", diz. Com 
aproximadamente 30 anos de vida 
pública - foi vereadora, deputada 
estadual, senadora, ministra do Meio 
Ambiente e, mais recentemente, 
candidata à Presidência da República 
pelo Partido Verde -, Marina é 
também a "Cidadã Sustentabilidade 
2012" e será homenageada durante 
a solenidade de entrega dos troféus 
às empresas do Prêmio Marketing 
Best Sustentabilidade deste ano. 
Iniciativa da Editora Referência, que 
edita a Marketing, e a Madia Marketing 
School, o prêmio tem a finalidade 
de disseminar os melhores cases de 
busca permanente - e incansável -
da sustentabilidade. "Quando você 

recebe um reconhecimento dessa 
magnitude, ele nunca é só para você. 
Ele é para todos os fios que teceram 
essa trajetória", afirma a principal líder 
socioambiental hoje do Brasil. 

Com aproximadamente três décadas de atuação 
nessa área, como a senhora define hoje o termo 
"sustentabilidade"? 
Sempre digo que a sustentabilidade tem que ser um 
ideal de vida. Não pode ser vista apenas como uma 
maneira de fazer as coisas. Tem que ser vista como uma 
maneira de ser, um ideal de vida no presente e no futuro. 
E é do desdobramento dessa maneira de ser, de ver e 
de viver o mundo que vamos fazer melhor as coisas, com 
mais cuidado com a natureza, com as pessoas e com 
as outras formas de existência. Acho que a humanidade 
foi, aos poucos, se desconectando do ideal do ser para 
o ideal do fazer, do ter, do parecer, E, ao fazer isso, 
nos levou para caminhos que o planeta não tem mais 
condições de suportar. Hoje, ele já está no vermelho 
em cinquenta por cento. Se continuarmos dirigidos 
pelo fazer e consumir em bases insustentáveis para os 
ecossistemas, vamos inviabilizar a vida no planeta. É 
fundamental, portanto, uma reconexão com esse ideal 
do ser - o que queremos ser como civilização. 
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E como a senhora avalia o 
impacto desse posicionamento 
no departamento de marketing 
das empresas? 
Partindo desse princípio de que 
a sustentabilidade é uma maneira 
de ser, o importante é que isso 
possa estar na visão da empresa 
de forma integrada. E que aquilo 
que vai ser dito, mostrado e 
anunciado seja o desdobramento 
dessa visão. É fundamental 
que a questão ambiental não 
seja apenas um fragmento, 
mas uma ação da empresa 
como parte integrante da sua 
essência - seja nos negócios, 
seja na relação com clientes e 
fornecedores. Que não seja, em 
suma, apenas marketing, mas uma narrativa. Existem 
hoje, no Brasil, algumas empresas que têm levado 
essa questão a sério. As que fazem isso conseguem 

respeito e credibilidade porque estão sendo vistas 
e acompanhadas, e não porque fazem propaganda 
dizendo que tem compromisso com a sustentabilidade 
apenas para melhorar a imagem ou angariar simpatia. 
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Elas têm credibilidade porque mostram que o que 
estão dizendo é, digamos assim, a mensagem daquilo 
que, na prática, estão fazendo. 

O que a senhora quer dizer com "narrativa"? 
Narrativa é você imaginar algo que se desdobra de 
uma realidade como ela acontece. A narrativa não é 
necessanamente propaganda. Um exemplo: quando 
escolhe o líder da tribo, o índio não está fazendo 
propaganda da forma como governam. Ele narra algo que, 
de fato, acontece. Uma narrativa, portanto, que tem história, 
que pode ser contada independentemente da propaganda. 

Como a sustentabilidade passou a ser utilizada 
pelo marketing das empresas? 
O conceito ganha força porque a 
empresa quer colocar à disposição 
de seus clientes produtos que não só 
tenham valor técnico, boa apresentação 
estética e preço acessível, mas também 
valores intangíveis, de cuidado com as 
relações trabalhistas, com a infância e 
com o meio ambiente. O consumidor 
sabe e sente onde existe um esforço 
genuíno nesse sentido. Além disso, 
à medida em que aumenta o número 
de pessoas preocupadas com o meio 
ambiente e que cobra uma nova atitude 
em relação aos recursos hídricos e 
à proteção da biodiversidade, isso 
passa a ser uma demanda da opinião 
pública. Obviamente que, aqueles que 
não fazem pelo coração, passam a 
fazer pela razão. 

pode continuar livre, criativa e produtiva nesse planeta 
que hoje já está no vermelho em cinquenta por cento. 
E tudo, necessariamente, passa por uma avaliação da 
forma de produzir e consumir. Cada vez mais, teremos 
que gerar serviços e produtos que estejam associados 
a demandas que são intangíveis à humanidade. Porque 
se há limites para que todos tenham os bens materiais 
que assolam a vida no planeta, não há limites para ser 
mais solidário, cooperativo e criativo. 

A senhora poderia dar um exemplo disso? 
Quem poderia imaginar que alguém geraria fortunas 
por meio de uma demanda intangível da humanidade 
que é a necessidade de se relacionar? E foi dessa forma 
que as pessoas produziram algo como a internet. Cada 

Qual é a fórmula que estimula a convergência 
entre as necessidades do planeta e os interesses 
das empresas? 
Não há fórmulas. Acredito que o grande esforço 
é sairmos dessa dicotomia meio ambiente versus 
desenvolvimento. E esforço, aqui, não é de conciliar, 
e sim de como integrar. Acredito que a separação 
economia versus ecologia nos levou ao cenário que 
temos hoje. Mas ela é produto de um pensamento de 
uma época, de uma forma de compreender o mundo 
como se os recursos naturais fossem infinitos. Hoje, 
sabendo que o planeta é finito, teremos que avaliar como 
é que a nossa capacidade de desejar, que é infinita, 

vez mais, então, teremos que nos sentir felizes a partir 
de outros valores de prosperidade. O mundo do século 
21 vai ser o mundo que gera produtos e materiais que 
estejam associados à cognição, à ética e à estética. 
Isso vai se constituir em meios que alavanquem uma 
economia mais criativa e que seja compatível com a 
finitude do planeta. 

Para a senhora, então, é esse o conceito de 
sustentabilidade que será aplicado no futuro? 
Essa é a chance de a humanidade se salvar de si 
mesma. Porque estamos intoxicados pelo fazer e 
consumir. E já colocamos o planeta no vermelho em 
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cinquenta por cento. Não há como destruir os outros 
cinquenta, correto? Os seres humanos, então, estão 
ressignificando suas experiências. Acredito, porém, 
que ainda há muita coisa para ser desfeita na outra 
área. Há muita coisa para ser descontinuada na velha 
economia. 

De que forma a senhora tem c o n t r i b u í d o para 
mudar esse c e n á r i o ? 
Há uma contribuição que vem sendo dada ao longo 
de uma vida. A sustentabilidade nunca será algo só 
do coletivo e nem só do indivíduo. Ela é a integração 
de todos. Por isso que, quando você recebe um 
reconhecimento dessa magnitude, ele nunca é só 
para você. Ele é para todos os fios que teceram essa 
trajetória. E essa é uma trajetória com muitos fios, com 
fios tecidos a muitas mãos - as mãos dos movimentos 
sociais dos quais participei a vida inteira, as mãos 
do que foi feito como senadora e ministra do Meio 

Ambiente. A luta pela sustentabilidade, portanto, é 
algo que está entre nós. E é desse pacto que vamos 
conseguir colocar de pé um novo modelo que seja 
sustentável em diferentes áreas, entendendo a 
sustentabilidade como uma maneira de ser. 

O que representa para a senhora ser eleita 
" C i d a d ã Sustentabilidade" no 12° P r ê m i o 
Marketing Best Sustentabilidade? 
Representa o reconhecimento dessa trajetória, com 
todos esses fios que teceram essa trajetória. É uma 
homenagem àqueles que, no mundo das empresas, 
estão fazendo corretamente o esforço para alcançar 
a sustentabilidade. É o fio daqueles que, no serviço 
público, estão tentando implementar os meios legais, 
econômicos e sociais para a sustentabilidade. Recebo 
o prêmio com a alegria de poder celebrar junto a esses 
diferentes fios que tecem essa bela cesta de novas 
oportunidades para uma vida equilibrada do homem. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 12-15, ago. 2012. 




