
Práticas éticas em 
tempos de aperto econômico
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Tradução: Caio Neumann

A primavera está no ar e o mundo nunca 
viveu momento tão verde. Os mercados 
agrícolas crescem rapidamente, os produ

tos orgânicos au men tam seus espaços nas pra
te lei ras dos supermercados e o mercado está 
inundado com propagandas “verdes”, de seguros 
de carros carbononeu tro a cartões de recom
pensa para consumidores que emitem pou co  
dió xi do de carbono.

No entanto, a  atual tendência de valorização 
de bens, serviços e práticas éticas de ne gó cios 
resistirá à sombra de um pe río do de retração 
econômica? A considerar as projeções pessi
mistas dos economistas, a  atual crise imo bi liá ria 
dos Estados Unidos alia da aos persistentes e al
tos custos de energia podem nos levar a uma re
cessão global ou ao menos a uma frea da drástica 
na economia. E ain da há o problema da inflação 
do preço dos alimentos a invadir o cenário de  
nossas preo cu pa ções.

Será que, dian te desse quadro, os consumi
dores cons cien tes colocarão seus  ideais de lado, 
dei xa rão de comprar produtos orgânicos e abri
rão mão de suas prerrogativas éticas? Ou as es
colhas conscientes provarão que se baseiam em 
motivação mais poderosa do que o preço? Os 
produtos de comércio justo serão tirados das 
pra te lei ras dos supermercados para dar espaço 
a com mo di ties mais baratas? Ou os supermerca
dos reduzirão suas margens com marcas éticas e 

tornarão mais competitivo o preço desses produ
tos? Como a desaceleração dos gastos dos con
sumidores afetará os padrões de gastos das em
presas? A responsabilidade so cial em pre sa rial 
será classificada como atividade central dos ne
gó cios ou terminará descartada em uma pilha de 
cortes de custos?

Essas são perguntas interessantes em busca 
de respostas convincentes.

DE BEm com a viDa
Para Mark Robertson, portavoz da Ethical In-
vestment Re search Services (Eiris), que investiga 
as performances nãofi nan cei ras das empresas, 
os consumidores conscientes agem exatamente 
como os investidores éticos e res pon sá veis, isto 
é, valorizam, em suas decisões de compra, que
sitos que vão mui to além do preço. Segundo Ro
bertson, os investidores res pon sá veis mostram 
 maior comprometimento para com seus inves
timentos do que aqueles que não consideram 
as contrapartidas so cioam bien tais. “É por con
ta disso que os fundos éticos tendem a flu tuar 
menos e que, em tempos de desaceleração eco
nômica, perdem menos do que os fundos prin
ci pais”, diz.

Os “laços mais es trei tos” que os consumido
res estabelecem com as marcas éticas — enfatiza 
Robertson — indicam que tais marcas enfrenta
rão melhor a recessão do que as nãoéticas. Um 

O quanto a recessão 
poderá prejudicar o 

consumo de produtos 
éticos, como os de 
comércio justo, e a 

expansão das práticas 
socioambientalmente 

responsáveis nas 
empresas de 

todo o mundo
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en saio publicado recentemente pela So cie da de 
de Economia Agricultora Canadense confirma 
essa tese. De acordo com o documento, “com
pradores de produtos pro ve nien tes de comér
cio justo são mui to menos afetados pelo preço 
do que os que não fazem.” Desse modo, o even
tual au men to no preço de produtos éticos, como 
conseqüência da crise, não resultaria au to ma ti
ca men te em uma transição por parte dos con
sumidores para produtos mais baratos. Produ
tos éticos são consideradas marcas top de linha. 
Por eles, os consumidores estão dispostos a pa
gar mais e de modo próativo. Relatório publica
do em 2007 pela Packaged Facts, uma companhia 
de pesquisas, revelou que metade dos america
nos de 18 a 29 anos de idade gastaria mais por 
produtos rotulados com orgânicos, am bien tal
men te corretos ou de comércio justo.

maior apElo
Na opi nião de Ryan Brightwell, con se lhei ro éti
co no UK’s Co-operative Bank, as marcas éticas 
podem ser um pou co mais caras, mas normal
mente embutem eco no mias de longo prazo, o 
que au men ta a sua atratividade em pe río dos 
de recessão. “Durante uma desaceleração eco
nômica, os consumidores tendem a se tornar 
mais cui da do sos com seus gastos. A partir dis
so, demonstramse mais inclinados a comprar 
produtos que representam economia de custos. 
Bens com efi ciên cia energética provavelmente 
emergirão como líderes de vendas”, afirma.

Ainda segundo Brightwell, o mais provável é 
que os produtos éticos mantenham intactos os 
seus lugares nas pra te lei ras em tempos de vacas 
magras. “Supermercados que cons truí ram um ní
vel de con fian ça em questões re la cio na das à res
ponsabilidade so cial em pre sa rial não vão querer 
jogar fora esse patrimônio cortando o seu acervo 
de produtos éticos ou res pon sá veis”, arrisca.

Na ava lia ção de Brightwell, existe uma ten
dência recente entre as ca deias de supermerca
dos de reduzir suas margens em favor de marcas 
mais éticas, particularmente aquelas que os
tentam os selos de comércio justo. Jim Hawker, 
portavoz do grupo de crédito verde IBuyEco, 
não esconde o seu otimismo. Para ele, as mar
cas éticas estão à prova de recessão. “Elas são 
vistas como bens de luxo, procuradas por um 
nicho de mercado que será afetado em menor 
escala pela limitação de crédito decorrente da 
recessão”, analisa.

QuE Bran Do a Banca
Apesar de o consumo ético ter observado, tanto 
no Rei no Unido quanto nos Estados Unidos, um 
crescimento sem precedentes nos últimos cinco 
anos, o valor gasto em produtos com apelo so
cioam bien tal responde atual men te por apenas 
5,3% do total dos gastos domésticos das fa mí
lias do Rei no Unido.

O po ten cial do mercado para marcas éticas, 
no entanto, não passou despercebido. A aquisi
ção da Cadbury pela  Green & Black (fábrica de 
chocolate orgânico), a posse que a Mars fez da 
marca orgânica  Seeds of Change e o surgimen
to da sub si diá ria da Danone, a Sto ney field Farm 
(que faz iogurtes orgânicos), indicam o antecipa
do crescimento nesses mercados.

Atual men te, no Rei no Unido, as marcas de 
produtos domésticos líderes, in cluin do Barclays, 
Tesco, B&Q, HSBC e Marks & Spencer, estão inves
tindo em campanhas para valorizar as práticas 
éticas e incentivar que os fabricantes adotem 
 idéias so cioam bien tal men te res pon sá veis em 
suas es tra té gias cen trais de negócio.

Há bons exemplos nesse sentido. Vale desta
car a campanha pro mo cio nal, com redução de 
preços nas lâmpadas com efi ciên cia energéti
ca da Tesco, o novo  Breath card da Barclays, que 
oferece facilidades de crédito nas chamadas com
pras “verdes”, e as campanhas internas nas lojas 
da B&Q promovendo os ganhos de efi ciên cia com 
o isolamento térmico das casas. Essa tecnologia 
proporciona a redução do gasto de energia com 
o aquecimento das casas no inverno e resfriamen
to no verão. Considerando que 27% das emissões 
de carbono do Rei no Unido são geradas por apa
relhos domésticos (e 50% das casas são pre ca ria
men te isoladas) essa é uma ação relevante para a 
estratégia de redução nas emissões de CO².

De acordo com uma pesquisa rea li za da pelo 
Climate  Group, os consumidores não esperam 
das marcas líderes apenas es tra té gias para so
lu cio nar as questões do aquecimento global. 
Desejam também que essas marcas ajudem os 
consumidores a desenvolver suas pró prias es tra
té gias, oferecendolhes produtos e serviços com 
apelo am bien tal.

A rea ção das com pa nhias a essa nova de
manda consiste em importante exercício na 
construção da marca. Para David Hall, diretor da 
campanha “Together” da Climate  Group, que pro
move o consumo responsável, a despeito da pre
ocupação de transformar o apelo ambiental em 



oportunidade de negócio, as vantagens para o 
bottom line de produtos verdes são ain da um 
tanto in tan gí veis. Isso não diminui o en tu sias mo 
das corporações pelo tema. Prova disso foi o lan
çamento recente por parte da Tesco de uma cam
panha de lu mi ná rias energeticamente efi cien tes 
a bai xo custo. Hall argumenta que ações como 
essas produzem enormes be ne fí cios de longo 
prazo para a reputação da marca.

Na análise de John  Quelch, rei tor as so cia do 
da Harvard Business  School, “só quando se vive 
uma recessão, sabese os valores que prevale
cerão.” A responsabilidade so cial em pre sa rial é 
um desse valores que vie ram para ficar. De acor
do com o Corporate Register, um diretório de res
ponsabilidade em pre sa rial global, o número de 
re la tó rios de sustentabilidade au men tou duran
te a última desaceleração econômica observada 
no pe río do de 1999 a 2001.

aumEnto Da prEstação DE contas
O pe río do men cio na do pelo relatório coin ci diu 
com a divulgação de escândalos, como o da ex
ploração de trabalho infantil na ca deia produti
va da Nike na Ásia, os abusos de diretos humanos 
cometidos pela British Pe tro leum na Colômbia 
e a campanha de McLibel contra o McDonald’s. 
Também para as empresas que lutam para limpar 
seus nomes e melhorar as suas reputações, à res
ponsabilidade so cial em pre sa rial foi conferido o 
valor de um novo arrendamento de vida.

Atual men te, 81% das empresas da adminis
tradora de fundos FTSE 100 estão produzindo 

Para alguns es pe cia lis tas entrevistados por Ethical Cor po
ra tion, a recessão poderá até alçar os ne gó cios éticos ou 
res pon sá veis ao centro das atenções, na medida em que 
consumidores e com pa nhias passarão a adotar produtos 
e praticas energeticamente efi cien tes como ma nei ra de 
economizar custos.

Atender a uma nova demanda não será tarefa simples. 
Para Emily Farnworth, diretora-geral do Climate  Group (e 
colunista da Ethical Cor po ra tion), “o movimento em direção 
a uma economia verde é recente, os fornecedores e as 
tec no lo gias são limitadas ou nem existem ain da”, afirma. 
O mercado de alimentos orgânicos é um bom exemplo de 
defasagem na oferta. A alta procura por produtos desse 
gênero no Reino Unido e nos Estados Unidos  criou sé rios 
problemas para os fornecedores. David Bird, analista de 
mercado sê nior na Mintel, empresa de pesquisa de mer-
cado, afirma que “o prolongado processo de conversão de 
cultura de produtos regulares para orgânicos significa que 
produtores não foram capazes de rea gir rápido para satis-
fazer a crescente demanda por comida ca sei ra orgânica” 
Isso acarretou, segundo Bird, em um enorme impacto no 
crescimento do mercado.

Para florescer, a economia verde terá que contar 
com forte  apoio dos governos e de suas ins ti tui ções. Até 
agora, tanto no Rei no Unido, quanto nos EUA, isso não 
vem ocorrendo.

De acordo com Joel Makower, da empresa de pesquisa 
 GreenBiz, os “ne gó cios verdes mudaram de um movimento 
para um mercado, mas ain da existe mui to a se fazer”. O 
relatório State of  Green Business 2008 (Estado do Negócio 
Verde 2008) da  GreenBiz, conclui que a performance am-
bien tal avançou nos EUA, mas “não no passo” que seria 
desejável para compensar o crescimento econômico ou 
evitar as pio res conseqüências da mudança climática.

 DemaNDaS  Saem à fReNTe,  
 ofeRTaS  CoRRem aTRáS
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re la tó rios sobre responsabilidade corporativa, 
sustentabilidade, meio am bien te ou similares. 
Cerca de 56% das com pa nhias listadas no FTSE 
All World Developed Index (Índice de Todo o Mun
do Desenvolvido), o que equivale a 77% do total, 
adotaram políticas am bien tais claras.

Colocados sob tal perspectiva, esses per
cen tuais parecem im pres sio nan tes. No entanto, 
quanto  maior o universo, menos inspirador ele 
se apresenta. Das milhões de com pa nhias ope
rando ao redor do mundo, apenas 2.380 produ
zem re la tó rios nãofi nan cei ros. Na opi nião do 
professor Malcolm McIntosh, editorfundador 
do Jour nal of Corporate Citizenship (Jornal de 
Cidadania Corporativa), a necessidade  atual de 
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conectar a questão das mudanças climáticas às 
es tra té gias em pre sa riais con ti nua rá a puxar a 
responsabilidade em pre sa rial da periferia do ne
gócio para o seu centro, a des pei to de qualquer 
desaceleração econômica.

Mais cau te lo so, o professor David Vogel, da 
Haas Business  School, da Universidade da Califór
nia, em Berkeley, considera que as questões éti
cas não estão inseridas atual men te nas ativida
des corporativas. “Apenas veja o comportamento 
dos bancos”, afirma. “Eles se dizem transparentes 
e res pon sá veis, mesmo assim mostramse tei mo
sos, incrivelmente ir res pon sá veis. A maio ria de
les não investe em RSE e os que o fazem, adotam 
práticas meramente cosméticas”.

Autor de The Market for Virtue (O Mercado 
para Virtude), Vogel acha que o impacto da de
saceleração global nos investimentos em res
ponsabilidade so cial serão modestos, “porque 
as com pa nhias não gastam mui to mesmo nisso.” 
“Talvez observemos alguma pequena mudança 
aqui ou ali e um ou tro foco ge ren cial de energia. 
Mas não haverá nenhum impacto  maior”. Os cor
tes ocorrerão, em sua maio ria, nas folhas de pa
gamentos, mar ke ting “verde”, investimentos de 
capital e pesquisa e desenvolvimento. “Suspen
der o pes soal provavelmente seja a pri mei ra me
dida para o corte de custos. Não  creio que, dian
te de uma crise, as empresas res pon sá veis serão 
mais efetivas que as nãores pon sá veis em man
ter os seus empregados”, afirma.

Fundadora e diretora da  Redhead PR, uma 
consultoria es pe cia li za da em comunicações de 
sustentabilidade, Sara Tye também acha que o 
corte de empregados será a solução mais  usual 
durante a recessão. No entanto, o mais provável 
nas empresas res pon sá veis, que têm ge rên cias 
de recursos humanos poderosas, é evitar con
tratações, protegendo os empregos.

McIntosh crê que o orçamento de RSE se 
manterá intacto. “É improvável que uma desa
celeração cau se algum impacto negativo nos 
compromissos de responsabilidade so cial das 
empresas, até porque elas não vão admitir per
der a sua vantagem competitiva já estabelecida”. 
Alguns até argumentam que, durante a reces
são, as com pa nhias que praticam responsabili
dade corporativa podem ter uma vantagem so
bre aquelas que não o fazem. “A empresa bem 
gerida e que administra seus impactos so ciais e 
am bien tais é mais efi cien te em seus processos”, 
diz Robertson. Segundo o portavoz da Eiris, as 
corporações que trabalham ativamente as ques
tões so ciais, am bien tais e de governança, são 

normalmente melhores em administrar riscos e 
podem até melhorar suas performances em um 
quadro de recessão.

longo caminho pEla frEntE
Em um mundo ra cio nal, encarar questões como 
a mudança climática e orçamentos cada vez 
mais apertados fará com que os consumidores 
mudem de uma cultura de descarte para uma 
mais sustentável — pagando um pou co mais por 
mais qualidade, por produtos 
com vida útil mais longa e in
vestindo em bens energetica
mente mais efi cien tes.

Para McIntosh, do JCC, a 
rea li da de, no entanto, pode se 
provar diferente. “Nos últimos 
20 anos, consumidores foram 
cultivados na  idéia de que é 
normal via jar para qualquer 
lugar no fim de semana e não 
fazer nada com seu tempo li
vre, a não ser gastar di nhei ro. 
As pes soas simplesmente não 
sabem como não consumir”, 
diz o professor.

A restrição de crédito 
pode ser — segundo es pe cia
lis tas ou vi dos por Ethical Cor
po ra tion — um mecanismo 
para induzir os consumido
res a pensar no longo prazo 
quando escolhem algum pro
duto. Na mesma perspectiva, 
as empresas de ve riam ado
tar uma visão de longo pra
zo em suas práticas. Partindo 
de um ra cio cí nio puramente 
ope ra cio nal, es tra té gias de efi ciên cia energéti
ca, como usinas eó li cas ou lu mi ná rias ecoe fi cien
tes, reduzem custos. Já as es tra té gias de presta
ção de contas, como o  maior engajamento de 
stakeholders, também con tri buem para a obten
ção de vantagem competitiva, geração de be ne
fí cios de leal da de à marca e  maior proteção aos 
riscos de mercado.

Ainda representam uma minoria os consumi
dores e com pa nhias que levam a sério os aspec
tos éticos re la cio na dos ao negócio. Mas, a cada 
dia, avolumamse as evi dên cias de que essa ten
dência crescerá na es tei ra da  maior preo cu pa
ção da so cie da de com o aquecimento global. 
Com recessão ou não, o consumo responsável e 
os ne gó cios éticos vie ram para ficar. ❧

O mercado para produtos éticos  ◆◆

no Reino Unido equivale a £32 bilhões

O gasto anual médio para implantação ◆◆

de eficiência energética residencial  
é de apenas £6, enquanto a despesa 
anual doméstica com comidas e 
bebidas “responsáveis” é de £190

O maior mercado para produtos  ◆◆

éticos ou responsáveis é o de  
eficiência energética, seguido  
por comidas orgânicas

Três a cada cinco consumidores ◆◆

reconhecem o selo de comércio justo

O mercado orgânico crescerá 54% ◆◆

até 2012. E 71% dos consumidores 
britânicos procuraram produtos 
orgânicos no último ano.”

Os gastos dos consumidores ◆◆

americanos em bens e serviços 
responsáveis ou éticos somará  
U$57 bilhões até 2011.

Fontes: Cooperative Bank Ethical  
Consumerism Survey,: Packaged Facts e Mintel

Quan to valem os produtos éticos
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