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Embora um dos assuntos mais comentados entre empresas e consumidores nos últimos anos, 
a sustentabilidade ambiental ainda exerce pouca influência no momento de compra de um 
produto ou serviço, segundo pesquisa realizada pela Interbrand em parceria com a 
Universidade Harvard. Realizado há quatro anos, o estudo foi lembrado por Daniella Bianchi, 
diretora-executiva da Interbrand Brasil, durante o Fórum Internacional ABA Branding. Segundo 
a executiva, apesar de antigos, os dados ainda refletem a realidade sobre o tema relacionado 
a marcas. 
 
"Conversamos com 5.227 pessoas, com idades entre 18 e 65 anos. Tiramos diversos 
aprendizados desse estudo e o principal é que, perto do que pode vir a ser, o impacto da 
sustentabilidade no momento de compra ainda é baixo. Essa característica é geral, incluindo 
desde países emergentes até os desenvolvidos, entre eles a Alemanha. No longo prazo, no 
entanto, o tema tem mais influência. Com o tempo, o cliente acaba se identificando com 
determinada marca, associa a preocupação da empresa com sustentabilidade e, a caminho das 
compras, já sabe que vai optar pelos produtos assinados por ela", explicou Daniella. 
 
A executiva enumerou outros pontos detectados pela pesquisa, entre eles o de que muitas 
empresas ainda associam sustentabilidade a um tom "careta". "A marca não precisa fugir de 
seu conceito ao falar sobre o assunto. Outro erro é escolher um tema sustentável que não tem 
a ver com seu campo de atuação no mercado", disse. 
 
De acordo com ela, dois movimentos também foram identificados: o da empresa com diversos 
programas direcionados, mas que não fala sobre eles; e o daquela com poucas ações, mas que 
fala muito sobre elas. 
 
Atualmente, as cinco marcas mais sustentáveis do mundo são: Toyota, Ford, Honda, Panasonic 
e Nissan. Todas estão no "The Best Global Green Brands", lançado há cerca de três meses. "É 
natural que empresas automotivas ocupem os primeiros lugares na lista. A questão ambiental 
está no cerne delas. Por isso, sempre buscaram se adiantar." Não há brasileiras no ranking, 
que considera apenas marcas do "Best Global Brands". "É preciso ter uma operação 
internacional de valor para estar no grupo", explicou Daniella. 
 
CONEXÃO DIRETA 
 
Convidada do evento, a Heineken destacou ações que posicionaram a marca como a mais 
comenta da entre as cervejas premium no Brasil, um dos maiores mercados da bebida no 
mundo. "Acompanhamos a mudança de dinâmica no país: antes, valia a mensagem; depois, o 
storytelling. Quem conhece a história da empresa, sabe que ela tem naturalmente esse valor: 
em 1863, Gerard Adriaan Heineken comprou uma cervejaria abandonada em Amsterdam e a 
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transformou no que é hoje. Foi o sonho que deu certo", afirmou Daniela Cachich, diretora de 
marketing de marcas premium Brasil. 
 
A executiva apresentou cases como a parceria com a UEFA Champions League e o festival 
Lollapalooza Brasil e o aplicativo "Delegates", que permite ao usuário comentar e enumerar 
pontos positivos e negativos do atendimento em estabelecimentos onde cervejas Heineken são 
consumidas. "Já temos avaliações de mais de 50 mil pessoas. Uma pesquisa encomendada 
com esse número de clientes seria caríssima, por exemplo. Com ações desse tipo, ganhamos 
simpatia, proximidade e um bom relacionamento com o consumidor, tudo multiplicado", 
contou Daniela. 
 
As apostas da Heineken nas mídias sociais são altas e com bons resultados. "Nosso 
monitoramento aponta que 90% dos comentários a respeito da marca são positivos. Outros 
7% ou 8% são neutros. Nossa política é nunca deletar as críticas negativas e sempre buscar 
resolver o mais rapidamente possível os problemas apontados pelo internauta. Sinceridade é a 
base da atuação nas redes sociais", afirmou Chiara Martini, gerente de digital. 
 
"O desafio para uma marca global ser local" foi o tema da palestra apresentada por Roberto 
Gnypek, diretor de planejamento de marketing do McDonald's. De acordo com o executivo, a 
empresa, atualmente com 34 mil restaurantes pelo mundo, adaptou sua comunicação a cada 
um dos momentos econômicos do Brasil, onde inaugurou sua primeira loja em 1979. 
 
No início dos anos 90, portanto, caracterizado pela portação, o slogan da marca apostava nos 
preços com "Quer pagar menos?". "Sequer podíamos divulgar valores no comercial, já que em 
poucos dias eles poderiam triplicar", contou Gnypek. 
 
O executivo lembrou assinaturas como "Gostoso como a vida deve ser", lançada no momento 
em que o Plano Real ajudava o consumidor a recuperar o otimismo; campanhas com foco no 
público feminino, quando a mulher passou à posição de protagonista no mercado de trabalho; 
o encontro com a classe C e o crescimento da alimentação fora de casa; e a valorização do 
aspecto nutricional. "Essas mães que trabalham passaram a se preocupar cada vez mais com 
os filhos, agora com agenda própria. Desse modo, uma das iniciativas recentes foi reformular o 
McLanche Feliz, de maneira que qualquer combinação não ultrapasse as 600 calorias." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 set. 2013, p. 23. 
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