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Q uestões relacionadas
ao consumo conscien-
te estão na moda e vêm
conquistando os con-

sumidores mundo afora. Os
brasileiros também seguem es-
sa tendência? Para entender a
percepção dos executivos na-
cionais acerca do tema, estudo
da DOM Strategy Partners ou-
viu gestores de setores econô-
micos influentes no País para
mostrar a visão dos mesmos
sobre o surgimento deste tipo
de cliente. De acordo com o le-
vantamento, os profissionais
que atuam em bancos são os
mais esclarecidos diante dessa
nova percepção.

Diretor de comunicação e
negócios do Grupo Padrão, res-
ponsável pela pesquisa, Jacques
Meir explica que a iniciativa visa
conhecer a percepção de quem
está dentro das empresas e ava-
liar as políticas e práticas de re-
lacionamento com o consumi-
dor. “Falar, por exemplo, de con-
sumo consciente ainda é um
desafio para muitas empresas
no País", ressalta. 

Dados do estudo mostram
que 84% dos executivos de ban-
cos ouvidos percebem o com-
portamento do cliente cons-
ciente, seguido da indústria
farmacêutica, com 83%, uni-
versidades (79%), super e hi-
permercados (78%) e compa-
nhias aéreas (77%). 

Segundo Meir, a pesquisa
identificou que os profissionais
brasileiros gradualmente ga-
nham a percepção de que o as-
sunto é importante, impactan-
do em três vetores fundamen-
tais para qualquer organização,
como marca, comunicação e re-
lacionamento com o cliente. "O
consumo consciente é a capaci-
dade de fazer escolhas que vão
afetar o meio ambiente, a socie-
dade e a política. Hoje, infeliz-
mente, a maioria das empresas
ainda não pensa assim", avalia.

O diretor do Grupo Padrão
defende que a preocupação
com o chamado consumo
consciente não pode se limitar
apenas aos produtos, mas a
questões como gastos com
energia e outros insumos, entre
outros temas. 

A pesquisa também questio-
nou os executivos se o consumo
consciente alterou a forma de
comunicar e se relacionar com
o cliente. Novamente, o setor
bancário se destacou, em que
91% dos executivos entrevista-
dos confirmaram que houve
mudança na estratégia de co-
municação, seguido por ali-
mentos e bebidas, com 84%, e
super e hipermercados (81%).

Muitos podem ver com sur-
presa o setor bancário na lide-
rança da pesquisa, mas Meir

explica que se trata de um dos
segmentos mais conscientes
em suas ações. “É um setor que
está preocupado em atender à
demanda do mercado, mas
que tem cuidado, por exemplo,
em relação à concessão de cré-
dito, que deve ser tomado de
maneira responsável”, avalia o
executivo. “Eles investem em
educação e informação para
evitar o crescimento da
inadimplência”, analisa.

Outra questão abordada na
pesquisa está relaciona à mu-
dança na estratégia das empre-
sas em servir e atender a este
novo cenário. Mais uma vez, a
maior parte das respostas posi-
tivas vieram do setor bancário,
com 88%, seguido por super e
hipermercados (79%) e hotela-
ria (78%).“Quanto mais puder-
mos compreender os temas que
cercam o chamado consumo
consciente, mais elementos te-
remos para que a comunicação
com os clientes seja mais efeti-
va”, afirma Meir.

Mudança

Diretor do escritório carioca
da Flow Executive Finders, con-
sultoria de headhunting espe-
cializada em posições de lide-
rança e de alta direção, Felippe
Lara diz que os executivos já
apostam no desenvolvimento
de estratégias voltadas ao con-
sumidor consciente para pas-
sar uma mensagem positiva à
sociedade e evitar prejuízos às
suas marcas. “É um movimen-
to global no qual stakeholders
também estão atentos, mas
tendo como foco o interesse
em atrair investidores para os
negócios", afirma.

Para ele, a preocupação com

Consumo consciente,
clientela cativada

PERCEPÇÃO

a questão ainda é muito recente
no Brasil e, por isso, ainda é um
desafio para o mundo empresa-
rial. “Existe uma preocupação e,
de certa forma, as empresas
percebem isto”, analisa. 

Na avaliação de Lara, os seg-
mentos ligados ao setor ali-
mentício, principalmente os
voltados para produtos como
cerveja, refrigerantes e bebidas
em geral, estão mais evoluídos
nesse sentido. “É um caminho
sem volta e as empresas terão
que se adaptar. Será uma exi-
gência dos consumidores e
também de investidores.”

Exemplos sustentáveis 

Diversas práticas para o de-
senvolvimento do conceito de
consumo sustentável estão sen-
do aplicadas por empresas no
Brasil. Exemplo disso é a opera-
dora Vivo, que investe em duas
pontas estruturais – nas opera-
ções internas e no relaciona-
mento com os clientes –, infor-
ma a gerente de sustentabilida-
de da operadora de telefonia,
Juliana Limonta. “Percebemos
essa mudança de comporta-
mento, mas, mais do que isso, a
empresa se preocupa com o te-
ma e possui programas e proje-
tos com este foco”, explica.

Soluções simples fazem a di-
ferença nas operações internas
da Vivo, como a adoção de um
projeto compartilhado para re-
duzir o consumo de energia em
até 20% nas instalações da em-
presa. “Tudo isso combina gan-
ho financeiro e meio ambiente.
É uma maneira de crescer eco-
nomicamente, aliado ao desen-
volvimento sustentável”, conta
a executiva, destacando que a
operadora tem uma estrutura
de 14 mil rádio bases, além de
800 centrais de controle no País.

A Vivo chega a consumir 1,7
bilhão quilowatts por hora de
energia em toda sua estrutura
de lojas próprias. Cerca de 23%
desse consumo provêm de ener-
gia limpa oriunda de pequenas
usinas elétricas movidas a bio-
massa, destaca Juliana, que ge-
ram impacto zero na natureza.
“Isto é resultado de um compro-
misso global de redução de con-
sumo de energia assumido pela
empresa há quatro anos”, enfati-
za a executiva, acrescentando
que a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) publicou re-
centemente que a companhia é
a operadora que consome mais
energia limpa no País.

Já em relação ao relaciona-
mento com o cliente, a Vivo in-
veste em programas de recicla-
gem do aparelho celular. “Exis-
te uma demanda crescente da
sociedade por uso de novas
tecnologias e isso se reflete na

troca constante de aparelho.
Por isso, estimulamos a recicla-
gem”, explica. 

Nos últimos dois anos, se-
gundo Juliana, o programa teve
aumento de apenas 10% no re-
colhimento de aparelhos. Para
estimular a maior adesão dos
clientes, a Vivo vai lançar um
projeto global para recondicio-
nar aparelhos celulares. “Em
troca, a clientela ganhará bene-
fícios”, explica a executiva. “Até
o final do ano, este projeto será
anunciado e dará uma contri-
buição significativa na questão
dos aparelhos antigos”, diz.

Bebidas

Pioneira na produção de em-
balagens sustentáveis, a gaúcha
Vonpar, distribuidora da Coca-
Cola no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina, também apre-
senta um modelo de gestão
consciente. Em relação à per-
cepção da empresa sobre a mu-
dança de postura do consumi-
dor brasileiro, o diretor-executi-
vo do Instituto Vonpar, Léo Voigt,
avalia que isso não vem em pri-
meiro lugar na hora da compra.
“É uma expectativa ingênua.
Percebemos que quem conso-
me pensa primeiro em qualida-
de e preço baixo”, observa. 

Apesar de identificar que esta
não é uma realidade no País, a
empresa segue a política empre-
sarial da Coca-Cola na promo-
ção de mensagens, programas e
ações voltadas à conscientiza-
ção do consumidor. “A Vonpar
honra uma vocação de pensar
em tudo que produz, sempre
com sustentabilidade”, ressalta. 

Por meio do Instituto Vonpar,
a empresa fomenta projetos de
empreendedorismo popular
envolvendo mais de 1,5 mil reci-
cladores espalhados por 41 ci-
dades do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina. “Quando o con-
sumidor recebe o estímulo da
informação, o impacto logo é
percebido, gerando simples
ações. Com isso, quem ganha é
a sociedade.” Entre os resulta-
dos do instituto, destacam-se o
incremento de 40% na renda
média dos associados nos gal-
pões apoiados, bem como o
crescimento de 23% no volume
de materiais processados.

Em três anos de atuação, o
Instituto Vonpar aplicou cerca
de R$ 3,2 milhões nesses proje-
tos, abrangendo 121 unidades
populares de triagem de resí-
duos. Segundo Voigt, a mudan-
ça de comportamento de con-
sumo do brasileiro se dará a
longo prazo. “O problema é que
o ato de consumo não é politi-
zado, mas utilitário. As empre-
sas fazem seu papel neste pro-
cesso”, acredita

DIVULGAÇÃO

Voigt: brasileiro está sensível ao consumo consciente, mas preço e qualidade ainda são determinantes

Pesquisa ouviu executivos para saber como o tema é percebido pelas empresas e de que
modo isso interfere na estratégia de comunicação e de relacionamento com o consumidor

LEITOR PERGUNTA

Gente viva, olho vivo! Vem aí o sonegômetro. O nome se inspi-
rou em tradicional família conhecida por gregos, romanos,
baianos e goianos. Termômetro, taxímetro, hidrômetro são três
membros do clã. Eles têm um denominador comum. É -metro.
O elemento veio da Grécia. Lá e cá, quer dizer medida. O termô-
metro mede a temperatura. O taxímetro, o valor da corrida de
táxi. O hidrômetro, o consumo de água. Com o tempo, os des-
cendentes se multiplicaram. A lei seca trouxe à tona o bafôme-
tro. Trata-se do aparelhinho que persegue bebuns que teimam
em juntar álcool e volante. A fome insaciável do governo de au-
mentar impostos levou à criação do impostômetro. Com ele, a
sociedade toma conhecimento do montante que desembolsa
pra pagar a farra da administração pública. Agora, pintou o so-
negômetro. O dedo-duro pega quem? Os sonegadores, claro.

Esta é do Mário de Andrade
"Se escrevo é primeiro porque amo os homens. Tudo vem disso
pra mim. Amo e por isso é que sinto esta vontade de escrever,
me importo com os casos dos homens, me importo com os
problemas e necessidades deles. Depois escrevo por necessi-
dade pessoal. Tenho vontade de escrever e escrevo (isso é pro
caso dos versos). Mas mesmo isso psicologicamente pode ser
reduzido a fenômeno de amor porque ninguém escreve para si
mesmo a não ser um monstro de orgulho. A gente escreve pra
ser amado, pra atrair, encantar."

Dois é demais
O aumento do custo da energia elétrica começa a valer a partir
de segunda-feira", informou o telejornal. Ai, que
doooooooooooooor! O texto dá duas pancadas. Uma: no bolso.
O minguado salário vai emagrecer. A conta da luz abocanhará
nada menos de 6,10% do meu, seu, nosso escasso dinheirinho.
A outra: na língua. Começar e a partir de não se bicam. Ambos
dão o mesmo recado - indicam o início da ação. Melhor econo-
mizar. Fique com um ou outro: O aumento do custo da energia
elétrica começa a valer na segunda-feira. O aumento do custo
da energia elétrica vale a partir de segunda-feira. Simples assim.

Inferno sírio
O horror mora na Siria. Em ataque com arma química, o gover-
no matou 1.300 pessoas. Pegou homens, mulheres e crianças
sem defesa. Todos estavam dormindo. A violência trouxe uma
palavra às manchetes. É vitima. A caminhada do vocábulo é
pra lá de curiosa. Quando nasceu, dava nome a pessoa ou ani-
mal imolado em holocausto aos deuses. Depois, ganhou espa-
ço. Passou a significar pessoa morta, ou torturada, ou ferida em
acidente, guerra & cia. má. Valha-nos, Deus!

Por falar em vítima...
O que vítima, criança, indivíduo, pessoa, cônjuge e atroz têm
em comum? É isto mesmo. Eles jogam no time dos substanti-
vos sobrecomuns. Masculino ou feminino? Só o contexto di-
rá: Vera é uma criança esperta. Rafa é uma criança esperta.
Ela é a pessoa mais amável que conheço. Ele é a pessoa mais
amável que conheço. João é um indivíduo nota 10. Maria é
um indivíduo nota 10.

Quase igual
Atenção, estudantes e concurseiros. Motorista, intérprete, es-
tudante, fã, turista & gangue. se parecem aos sobrecomuns.
Mas sobrecomuns não são. Eles têm uma marca pra indicar o
gênero. Artigo, pronome ou adjetivo funcionam como dedos-
duros. Denunciam o time da moçada: o estudante, a estudan-
te; o fã, a fã; intérprete atento, intérprete atenta; turista argenti-
no, turista argentina.

Pegadinha de concurso
Monstro e estrela (artista de cinema):
a.      têm formas para o feminino e masculino
b.      são substantivos sobrecomuns
c.      são substantivos comuns de dois
d.      têm classificação diferente

E daí?
Marcou a letra b? Acertou: Fernanda Montenegro é o monstro do
teatro brasileiro. Juca de Oliveira também figura entre os mons-
tros dos placos nacionais. Glória Pires é a estrela do filme Flores
raras. Leonardo di Caprio é a estrela de novo filme de ação.

Vi escrito num livro: "... observamos que de 10 a 20% das calorias ingeridas..."
Está correto o não emprego do símbolo de porcentagem no 1º número?
ADRIANO DE LIMA, LUGAR INCERTO

Em nome da clareza - rainha do texto -, a repetição do
símbolo se impõe. Assim: O aumento ficou entre 6% e 7%.
Observamos que de 10% a 20% das calorias ingeridas
poderiam ser evitadas.

De sonegômetro, 
impostômetro, bafômetro 
& cia. dedo-duro

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Sempre que alguém quer esgotar um
assunto, esgota a paciência

do leitor."
Oscar Wilde

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br
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