
Recente pesquisa Green Gauge da GfK, divulgada em
setembro, realizada com consumidores americanos,
mostrou que o efeito da maciça divulgação sobre pro-
dutos verdes está tendo efeito contrário ao esperado:
uma porcentagem mínima de consumidores está dis-
posta a pagar mais por carros “ecofriendly”, sacolas
biodegradáveis, lâmpadas econômicas, eletricidade
proveniente de recursos renováveis e roupas fabrica-
das com materiais orgânicos ou reciclados. O moti-
vo? Desconfiança! Os consumidores não enxergam
valor seja pela comunicação realizada ou pelo produ-
to adquirido.

Comparando a pesquisa com o cenário atual brasilei-
ro, detecta-se que a situação não difere muito. Há uma
lacuna entre a comunicação ética esperada pelos consu-
midores e a forma com a qual o varejo faz suas ofertas,
fazendo-se necessário uma nova abordagem.

O que se vê no varejo em geral é uma pregação pe-
lo consumo consciente e pela preservação ambien-
tal. Antes de querer ensinar ao consumidor como ser
mais sustentável, o varejo precisa fazer o dever de ca-
sa passando a dar o exemplo de que faz a coisa certa
do jeito certo e ganhar a confiança do consumidor,
hoje bastante desgastada.

São muitas as frentes que uma cadeia de varejo po-
de se utilizar para dar demonstrações de genuína sus-

tentabilidade de suas
ações. Talvez, a mais
importante seja a de
fornecer informações
adequadas para que o
consumidor possa to-
mar a melhor decisão.
Informações sobre im-
pacto sobre a saúde, to-
xidade, qualidade, du-
rabilidade, conserva-
ção e manutenção são
elementos básicos pa-
ra que o consumidor
possa se decidir sobre
o que é melhor para ele
e sua família.

Os supermercados,
por exemplo, deve-
riam ajudar o consumi-

dor com informações objetivas que o ajudasse a econo-
mizar tempo e a selecionar o que melhor seja de seu in-
teresse. Quem tem tempo de ler todos os rótulos com
letras minúsculas para escolher um alimento empaco-
tado de menos impacto negativo sobre a saúde? Por
que os supermercadistas não podem ajudar o consumi-
dor com dados de fácil acesso que possam ajudá-lo na
melhor decisão de compra?

O consumidor só irá buscar produtos apenas por pre-
ço se tiver limitação de recursos ou se ele não conseguir
distinguir diferenças em benefícios.

O novo varejo sustentável tem que continuar a ser
simples e direto no atendimento das necessidades do
consumidor que quer comodidade, economia de tempo
e ambientes agradáveis que proporcionem uma sensa-
ção de bem estar também. Isso tudo torna latente uma
mudança, que seria a de transformar os pontos de ven-
da em pontos de compra, isto é, locais de atração de
clientes pelo ambiente confortável e prazeroso, com co-
municação que afetivamente agregue valor.

A fórmula para o sucesso pode ser resumida pelo mix
de uma oferta consciente, proporcionando informações
que gerem a percepção de valor agregado ao ajudar o
consumidor, de forma clara e efetiva, somada a ambien-
tes aprazíveis de grande atração.

O resultado esperado será a geração de forte diferen-
cial competitivo para o consumidor levando à esperada
fidelização que garantirá a rentabilidade e a perenidade
do negócio sustentável. ■

Campanha pela valorização
e reaproveitamento do vidro

A busca por qualidade, sabor, saú-
de, versatilidade, transparência
e, claro, sustentabilidade, tem fei-
to com que surja no Brasil e no
mundo um movimento de defesa
em prol da retomada das embala-
gens de vidro em grande escala
na cadeia da indústria de alimen-
tos. Esse apelo se dá ao observar
que o vidro é um dos únicos mate-
riais capaz de ser reaproveitado
100% como matéria-prima no
processo produtivo, segundo ex-
plica Mariana Ceruti, coordenado-
ra de marketing para a América
Latina da Owens-Illinois.

Partindo dessa premissa, Ma-
riana conta que o projeto inicial
da empresa - que é uma das prin-
cipais fabricantes de embalagens
de vidro no mercado mundial -
até então focado em uma campa-
nha corporativa passou a ter uma
abrangência maior com um ape-
lo voltado à sustentabilidade.
“Temos agora um movimento a
favor do vidro intitulado de “Vi-
dro é Vida”, já que embalagens
desse tipo não precisam ser des-
cartadas, e quando são, podem
causar sérios danos ao meio am-
biente por ser um material de difí-
cil decomposição”, observa. Estu-
dos indicam que uma garrafa des-
se material demora cerca de 1 mi-
lhão de anos para se decompor.

“Além disso, temos outro
ponto a favor dessa causa, que é
o seu reúso. As pessoas não des-
cartam o vidro facilmente, mas
o utilizam de alguma forma den-
tro de casa”.

Mas para que o apelo ganhe
força, a empresa está fazendo
uma forte investida nas redes so-
ciais, apontando ao público al-
guns dos benefícios menciona-
dos e pedindo para que falem

das boas experiências que têm
com o uso dessa embalagem. “Já
percebemos que o consumidor é
totalmente a favor dessas emba-
lagens, então precisamos agora
que as empresas tenham essa
percepção e troquem os antigos
plásticos por vidros”, diz, expli-
cando, por exemplo, que uma
garrafa de vidro pode ser reutili-
zada por até 30 vezes no proces-
so de reeducabilidade, sendo,
que após essa cota, voltará co-
mo caco à indústria que a usará
para a refabricação do produto.

Isso significa, de acordo com
Mariana, que o custo contabili-
zado na compra de todas as ma-
térias-primas utilizadas para
compor o vidro, como areia, cal-
cário e carbonato de sódio, é re-
duzido. “Os cacos de vidro por
si só são capazes de fazer uma
nova embalagem, sem precisar
de misturas”, explica.

Mariana conta que a Owens-Il-
linois consegue utilizar entre
35% a 40% de caco reciclado pa-
ra a fabricação de novas embala-
gens, completando o restante ain-

da com matérias-primas, enquan-
to que na Europa esse percentual
é de 60%. “A nossa meta é ter ca-
cos suficientes, capazes de atingir
100% da capacidade do forno no
processo de fabricação de novas
embalagens de garrafas”, diz.

Compromisso
Para que o objetivo da empresa se-
ja atingido, há negociações, de
acordo com Mariana, com com-
panhias atuantes no setor de cole-
ta seletiva e até órgãos do gover-
no e prefeituras para que criem
centrais de coletas voltadas exclu-
sivamente para esse fim.

Quanto ao prazo para que o
projeto saia do papel para o mer-
cado, Mariana argumenta que
ainda estão sendo avaliados os
investimentos necessários. “Es-
timamos que tudo esteja concluí-
do até 2014, prazo que entra em
vigor a política nacional de resí-
duos sólidos”, diz. “A Owens-Il-
linois se compromete a comprar
todas as ofertas de vidro que esti-
verem disponíveis no merca-
do”, garante. ■ C.R.C.
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e cacos comomatéria-prima na
produção de novas embalagens

Antes de querer
ensinar como ser
mais sustentável,
o varejo precisa
dar o exemplo
de que faz a coisa
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NA ROTA DA RECICLAGEM

Os cacos de vidro podem ser totalmente reaproveitados

5% nas emissões 
de carbono

de matéria-prima
1,2 kg 

CADA 1 kg
DE VIDRO RECICLADO 

USADO SUBSTITUI

CADA 10% DE SUCATA
OU VIDRO RECICLADO

NA PRODUÇÃO
GERA REDUÇÃO DE 

3% do consumo
de energia 

BRASIL RECICLA*

 500 mil toneladas 
de vidro por ano

O VIDRO DEMORA 

PARA SE DECOMPOR
1 MILHÃO DE ANOS

Fonte: Owens-Illinois     *Desse total, a Owens-Illinois é responsável por reciclar 200 mil toneladas  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.




